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 مقدمه -1-1

تارين درختاان يکی از مهم .Prunus persica Lهلو با نام علمی    

وزارت جهاد کشااورزی در  باشد. به گزارشميوه کشورمان می

سطح زير کشت ايان محصاول در کال کشاور  84-83 زراعی سال

در . باوده اساتتان  513200هکتار و ميزان توليد آن  49500

 6000در استان مازندران  هلوسطح زير کشت همين سال زراعی 

تن بوده است. عملکرد ايان  86800 هکتار و ميزان محصول آن

شود که از آن جملاه محدود می محصول توسط تعدادی از آفات

-سرشااخه ،Pseudaulacaspis pentagona Targioni توان به شپشک تاوت،می

 Cydia funebrana Treitschke ، کرم آلاو،Anarsia lineatella Zellerخوار هلو، 

يکی ديگر از  اشاره نمود.، Myzus persicae Sulzerو شته سبز هلو 

باشاد. مای Actiniadia deliciosa گياهان مهم در شمال کشاور کياوی

است کاه در آب  Actiniadiaceae تيره کيوی درخت تاک چوبی و از

کناد. بناا باه گازارش وزارت جهااد و هوای معتدل رشد می

سطح زير کشات ايان محصاول در اساتان  87کشاورزی در سال 

تان باوده  82700هکتار و متوسط تولياد آن  4487مازندران 

محسوب مای کننده اين گياه ل محدودآفات يکی از عوام است.

. باشادمای ،P. pentagona شپشاک تاوت . يکی از اين آفات،شود

باه  ع باوده وی ميزبانی ايان ساپردار بسايار وسايدامنه

گياهان متتلفی از جمله هلو، کيوی، توت، زيتاون و گاردو 

. (1972، 2؛ فلات و گاباارد1967، 1)کاويترت زنادخسارت مای

                                           

                                                          Duyn and Murphey .3          Follet and Gabbard .2            Kuitert .1 
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از طريق مکيدن شيره نباتی و ضاعيد خسارت اين آفت عمدتا 

ايان است که گاهی بر اثر شدت حملاه  کردن درختان ميزبان

 ،بهاداد ؛1362 ،لیاساماعي) شودخشک میميزبان گياه  شپشک

غربای از آفات مهم درختان هلو در جناوب. شپشک توت (1381

های هلوی زيادی باغ 1900ی هباشد که در دهايا ت متحده می

(. با 1971 ،1ن و مورفیدووي) رجيا تتريب کردرا در جنوب ج

هاای توجه به شدت و گستردگی خسارت ناشی از اين آفت تاالش

زيادی در جهت کنترل شيميايی اين شپشک صورت گرفتاه اماا 

 ها بسيار مقااومکردر مرحله بالغ نسبت به حشره هاين حشر

 هاکربسيار با يی از حشره غلظت باشد و برای کنترل آنمی 

 باااااا شاااااناخت دقياااااق  .نيااااااز اساااااتماااااورد 

ی کوتااه در آفت در هار منطقاه، طای ياک دورهشناسی زيست

و  بوده بسيار حساس ی متحرک و اوره سن يک کهی اورهمرحله

توان آن به راحتی می ،دنباشمی کمتری اوشر محافظتی دارای

شپشک عالوه بر اين (. 1971 ،ن و مورفیدووي) را کنترل نمود

دشمنان طبيعی زيادی است که در کنترل آن نقار توت دارای 

ايالت در ( 1975) 2کلينز و ويتکامبکنند. مهمی را بازی می

ختاان روی در مهم اين آفت دای آمريکا دشمنان طبيعیفلوري

هاای مهام دياوئاارازيت .اندبررسی و گزارش نموده را هلو

و   Prospaltella berlesei Howardی فاوق زنباوردر منطقاه اين سپردار

  Chilocorus stigma Say کفشااااادوزک مهااااام آن شاااااکارگر

 P. berlesei زنباور (1370)باغبانی کرد محله  همچنين. استبوده

ی طبيعی شپشاک تاوت در منطقاه دشمن ترينمهم را به عنوان

 است. گيالن معرفی کرده

                                           

 

. Collins and Whithcomb1 
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شناسای شپشاک تاوت تحات زيستدر اين تحقيق تالش شد تا  .   

وی دو ميزبااان هلااو و کيااوی و نيااز ای و رشاارايطمزرعه

تغييرات جمعيات ايان آفات و دشامنان طبيعای مهام آن در 

 شهرستانساری مورد مطالعه قرار گيرد.

 خچه آفتيتار -1-2

کليناز و د )باشاا ژاان مایين يموطن اصلی شپشک توت چ   

 1886باار در ساال نين آفت بارای اولاي. ا(1975 ،تکامبوي

باه ناام  تاوتروی درختان  ازا يتاليدر ا ونیيتوسط تارگ

Diaspis pentagona در  1889حشااره در سااال ن ياا. اگاازارش شااد

 1892و در ساال  Diaspis amygdalyرن به ناام استراليا توسط تي

 Diaspisا ت متحده به ناام به وسيله مورگان و کوکرل در اي

lanatus  و به نامDiaspis patelleformis ن از ژااان در توسط ساساکي

ن باار معرفی و نام گذاری شد. فريس برای اولاي 1894ل سا

 نااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام

 P. pentagona Targioni نه انتتااب ن گويح ايرا به عنوان نام صح

شاک را ن شپاي 1889نمود. گوسارد برای اولين بار در سال 

، 1گوساارد)از روی درختان هلو در فلوريادا گازارش کارد 

 از دبعاا .(1971 ،مااورفی ن ودووياا ؛1967، ترتکااوي ؛1902

به درختان توتی که  1912ا، در سال در ايتاليآفت  شناسايي

، باه گرفاتشم مورد استفاده قرار میيه کرم ابريبرای تغذ

باود کاه جادی ای ب باه انادازهين آسيب رساند. ايآس شدت

ب شد، اما يتصو نی آيايميکی و شيقانونی برای کنترل مکان

 1906ل کاه در ساانيااز سرعت گسترش آفت کاسته نشد تاا ا

متحاده و ژااان ا تيارا از ا P. berlesei وييادتيااراز زنبور

اراکنااده  ايتالياااا کردنااد و در سرتاساار يااتاليوارد ا

                                           

. Gossard1 
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 ،1914در ساال  کياولوژين برنامه کنتارل بيطی ا نمودند.

 1950در دهه اما کنترل درآمد.  تحت ايتاليا درتوت شپشك 

ن دوويا) دا و فرانسه گزارش شيتاليان مجدد شپشک در ايطغ

 .(1971 ،و مورفی

از  1920در ساال برای اولاين باار شپشک توت در برمودا    

در  ليان دلي، به هماگزارش شد L.  Nerium oleander، خرزهره روی

-. روشه اساتبا نام سپردار خرزهره شناخته شداين منطقه 

 در ايان منطقاه ه آفاتيهای کنترلی متتلد جهت مبارزه عل

 رهاسازيتوان به میاز آن جمله که  شدواقع استفاده  مورد

 , P. berlesei , Aphytis diaspidis (Howard)،وييادتيی اارازچند گونه حشره

Prospaltella diaspidicola (Silvestri) براي چند  ن روشي. با ااشاره کرد

 1956تحت کنترل درآماد اماا در ساال  در منطقه شپشک سال

ايان  .ديت مشاهده گردت آفيجمع ی در تراکمشيدوباره افزا

 رهاسااااااازی را وادار بااااااه  يااااااانرمج اماااااار

ده يولی بهبودی در کنترل سپردار د نمود تيی اارازدوباره

 (.1975 ،تکامبوي کلينز و)نشد 

متحده شپشک توت به عنوان  تا يغربی ادر جنوب 1889 سال از

 ار خطرنااک در باغاات هلاو مطاره شاده اساتيک آفت بساي

آفات  ايان 1900هاه ايل د. او(2005 1ادراگ ؛1967، ترتکوي)

ب يا به طور کامل تتريادی را در جنوب جرجيهای هلوی زباغ

ت اصالی در اآفا ی ازکاي، اين ساپردارکرده است. امروزه 

-نيبلغارستان برای اولا در .باشددا میيباغات هلوی فلور

و در مناطق غربی ترکيه از شد  گزارش هلوروی درختان بار 

  (.2004، 2)ترنچوا شودن هلو محسوب میآفات اصلی درختا

                                           

                                             Bei Bienko et al. .4             Follett .3            Trencheva .2              Draga .1 
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 روی 1997باار در ساال نيی برای اوليشپشک توت در هاوا   

ل يلای زود تباديخ ی شد ويشناسا .Carica papaya Lا ياه اااايگ

شپشاک تاوت در  .)2006 ،1فلات) اه شاديان گيبه آفت اصلی ا

های توت از روی نهال 1343توسط محمد کوثری در سال  رانيا

داری وارد شده خارج از کشور جهت استفاده در نوغان که از

با ناام شپشاک ران يل در اين دليبه هم .ديبود گزارش گرد

عاالوه بار تاوت روی  ن آفاتيامروزه ا شود.شناخته میتوت 

 غيارهو اس، شامعدانی ياد، ياتون، گردو، بيوی، زيهلو، ک

 (.1370 ،باغبانی کردمحله) کندجاد خسارت میيا

بنكد  در رده Pseudaulacaspis pentagonaشپشك  تكوت  جايگاه  -1-3

 جانور 

 P. pentagonaك شپشک توت با ناام علمای جايگاه تاكسونومي   

 (1967، 2و همكاران بي بي انكوباشد )شره زير ميبه 

                                                                                                          سلسله 

Kingdom: Animalia 

                                                                                                         شاخه

Phylum: Arthropoda    

                                                                                                                          رده

Class: Insecta 

                                                                                                         زير رده

Sub Class: Pterygota 

                                                                                                                راسته

Order: Hemiptera 

                                                                                           زير راسته

Sub Order: Sternorrhyncha 
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                                                                                          با  خانواده

Supper Family: Coccoidea 

                                                                                                          خانواده

Family: Diaspididae 

                                                                                                     حنس

Genus: Pseudaulacaspis 

                                                                          گونه 

                                   Species: pentagona 

 مناطق انتشار -1-4

از مناطق  اریيو در بسبوده  جازیهمهای شپشک توت حشره   

ران بارای يان آفات در اياا. شده اساتمشاهده  جغرافيايی

اماروزه در ناواحی  اماشده است  گزارشالن يگ ازبار نياول

 ران از دشات مغاان تاا مازنادران گساترش داردياشمالی ا

فاژ بودن شپشاک . باتوجه به الی(1370باغبانی کردمحله، )

 تاراکموی باا ياری از باغات از جمله هلو و کيتوت در بس

ن يا، چايمناطق شرقی آسآفت ی اوليهموطن  با  حضور دارد.

اماروزه در ناواحی  اماا .(2004ترنچوا، ) باشدو ژاان می

، تراناهيا و فرانسه، مناطق غربی مديتاليمرکزی ارواا، ا

و کاا يو مرکازی آمر یجناوب ،یغربای، ناواحی شاماليهاوا

 ایيااا و مناااطق اطااراف درياافرنيکالايالاات در  همچنااين

کليناز و  ؛1971)دووين و ماورفی،  شودب مشاهده میيکارائ

 (2006؛ فلت، 2004ترنچوا،  ؛1975ويتکامب، 

 زبانيم گياهان -1-5   

د يط ی است کهفاژار الیيشپشک توت از جمله آفات بس    

آن  توسطوه به شدت ينتی و درختان مياهان زيعی از گيوس

 Prunus dulcisادام ب :. گياهانی مثلرديگهجوم قرار می مورد

Mill.آلو ،L.  Prunus domestica،  گالبیPyrus sp.، زردآلو L. Armeniaca 

bulgarگردو ، L. Juglans regia بلوط ،Chenopodium botrys L.، رانگوVitis 

sp.، نی يب زميسL. Solanum tuberosum، 
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 Pelargonium ، شمعدانیActiniadia deliciosa ویي، کL. Prunus persica هلو 

sp.دي، ب  

L. Salix alba، ديسفتوت L Morus alba، تون زيL. Olea europaea ، کدو 

  Lagenaria sceraria Molina، خرزهره  L.  Nerium oleander، اياااا   L. 

Carica papaya خرمالو و Diospyros sp.  های اين آفت ميزبان از هم

 ؛1971و مورفی، ن دووي ؛1967 ،ترتکويشوند. )محسوب می

  (2006فلت  ؛1990، 1كراوز

 خسارت -1-6

    P. pentagona تواند روی شاخه، تناه، بارو و مياوه گيااه می

اما عماده تاراکم  د،جاد خسارت کنيو ا دهمستقر ش ميزبان

 روی .باشدزبان میياهان ميهای گتنه و شاخهشپشک توت روی 

انی يات محداکثر تراکم آفات در قسام ،زبانيتنه درختان م

باغبااانی ) ه اسااتديااقاعااده تاااج درخاات مشاااهده گرد

هاای همچناين آفات جمعيات .(2004؛ ترنچاوا، 1370کردمحله،

ن کاايگيدهد )متراکمی روی غالف برو گياه ميزبان تشکيل می

اس از خروج از تتم  آن هاي متحركاوره (.2008 ،2همکاران و

ن ايان تاس از ياف و كنندشروع به جستجوي مكاني مناسب مي

ثابت شاده در آن محل با فرو بردن قطعات دهانی خود  مكان

ی رهيه از شايازندگی خود همچنان به تغذ دورهل يو تا تکم

. باا توجاه باه دهنادادامه مي زبان خودياه ميی گارورده

-ظرف مدت کوتااهی مای شپشکن يار با ی ايقدرت باروری بس

تشاکيل داده های با يی روی گياه ميزبان خود جمعيتتواند 

 ؛1971،ن و ماورفیدوويا ؛1967، ترتکاوي) را بتشکاندآن  و

 .  (1975کلينز و ويتکانب، 

                                           

                                                                                                              Kaygin et al. .2           Crause .1 
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 شناسیشکل -1-7

ی کامال متفاوت مادهنر و شکل جنسی  دو داراي توت شپشك   

 کی ازين تفااااااوت مرفولاااااوژياااااباشاااااد. امااااای

ن گوناه ياتتم های ا معمو  .استص يی تتم قابل تشتمرحله 

م يتقس است،ت حشره يی جنسدهنده نگی که نشانبه سه گروه ر

هاای ل به حشره مااده و تتاميهای نارنجی تبدتتم. دنشومی

 ی باايهااو تتام دنشول به حشره نر میيتبد ،ديبا سفيتقر

ترت )کوي دنشوا ماده میيل به حشره نر يرنگ متوسط که تبد

باشد. باه د، کدر و تتم مرغی شکل میيسپر ماده سف(. 1967

د که نشوظاهر میدار ي بالها، نرماده شدن سن دومض کاملمح

ری هستند. نرهاای باالغ شپشاک تاوت ناارنجی يگآماده جفت

تاا  6/0 باايتقر باشند. طول بدند میيار ظريدرخشان و بس

متر است. ظهاور يليم 5/1تا  3/1ها متر و طول باليليم 7/0

ای سان دوم هامااده افتد.ظهر اتفاق میاز نرها معمو  بعد

-یمو هنگا هاندازی کرداندکی قبل از ظهور حشرات نر اوست

باشاند. ری مایيگجفت یآماده هاماده شوندمیها ظاهر که نر

-، تتامشاتهطاول دا ميلي متر . /9. تا  /8های بالغ ماده

-ای رناگ مایی مترجی قهوهک صفحهيرنگ با مرغی شکل و زرد

  .(1983 ،1)هامن باشند

 شناسيزيست -1-8

شناساي شپشاك تاوت صاورت العاتي كه در زمينه زيساتمط   

خ تتم، اوره متحرک يبه محض تفر ه، نشان داده است کهگرفت

کند. اوره متحرک شروع به جستجوی مکانی برای ساکن شدن می

ت کمتار يتحرک و فعالداراي نر نسبت به اوره متحرک ماده 

 و دارد را ی مااادر ک حشاارهياال بااه تجمااع نزديااو تما

                                           

                                                             McLaughlin and Ashley .3                McLaughlin .2               Hamon .1 
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دهد. ااس ح میيها را ترجشده و شکاف محافظت مهيهای نمکان

بردن قطعات دهانی خاود  دا کردن مکان مناسب با فروياز ا

اوشر مومی  کند.ترشح سپر می ه ويو شروع به تغذ هثابت شد

ادی ياله تعاداد زيد براق و اغلب باه وسايل، سفيها طونر

  باه صاورت حشرات نر معماوشود. ده میيشمی اوشيرشته ابر

 های اايينی و تنه قرار دارنددسته ای و متراکم روی شاخه

های بااکره باا ماده(. اس از رسيدن به بلوغ 1983)هامن، 

، 1)ملاوقلين کنندها را جذب خود مید فرومون جنسی نريتول

ری حشره نر يگ. در روند جفت(2008، 2ملوقلين و اشلي ؛1989

ندام جنسی که در انتهاای رد و ايگماده قرار میحشره  روی

فرستد. هر ر اوشر ماده میيقدامی بدنر وجود دارد را به ز

از چهار تا شار  کنند.ری میيگدو جنس با افراد متتلد جفت

ی در يهااهای باکره حرکتت نر، مادهيفعال اوجروز بعد از 

،بدنشاان را باا  هاامااده در اين زماانر سپر دارند. يز

ری نکرده هرگز يگهای جفتانند. مادهاوششمی میيای ابرتوده

ری کرده بعاد از طای يگهای بالغ جفتگذارند. مادهتتم نمی

های ناارنجی رناگ تتم کنند.گذاری میچند روز شروع به تتم

هاا خ تتاميشود. تفرد رنگ گذاشته میيهای سفزودتر از تتم

ر ساپر مااده يااز ز متحرکهای و اوره هبه مرور انجام شد

 خاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارج

د )دووين و ماورفی، کننت خود را آغاز میيشوند و فعالمی 

تحت تااثير  رتحت تاثيشناسي اين آفت (. همچنين زيست1971

هااي باشد و در مناطق متتلد تعداد نسالعوامل كليمايي مي

متفاوت دارد. چنانچه در انسيلوانيا داراي دو نسال و در 

جرجيااا داراي چهااار نساال در سااال بااوده اساات )يانااك و 

                                           

 

 ج
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طبااق مطالعااات کااويترت  (.1982، 2اسااتيمل؛ 1974 ،1كلاايناژ

( شپشک توت در گينسويل دارای چهار نسل در سال بوده 1967)

گذاری کرده گذران در اواخر بهمن تتمهای زمستاناست. ماده

های بالغ نسل اول اوايل ارديبهشت مشااهده شادند. و ماده

ظااهر  های متحرک نسل دوم اواسط تا اواخر ارديبهشاتاوره

شدند. شپشک در دومين نسل، اوايل تير ماه به بلوغ رسيده 

های متحارک اورهسپس و  ندگذاری کردو تا اوايل مرداد تتم

هاای نسال ساوم اوايال تاا سومين نسل مشاهده شدند. شپشک

اواسط شهريور به بلوغ رسيده و از اواخر مهر تاا اوايال 

اواخر آباان های اين نسل گذاری کردند. اورهآبان ماه تتم

گيری نمودند و زمستان را باه صاورت به بلوغ رسيده و جفت

 های بارور طی کردند.ماده

تحات  را شپشاک تاوت شناسيزيست( 1971ن و مورفی )ييدو   

ايان . کارده انادطالعاه ای مشگاهی و مزرعاهيط آزمايشرا

و رطوبت نسابی  C°11/21 دمايمحققين بررسي خودشان را در 

 روی غااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااده ی  65٪

هاای افتهيبر اساس . انجام دادند شگاهزمينی در آزماييبس

 80تاا  50 مادت وساط دربه طور مت P. pentagonهای تتم ،ايشان

های متحرک اس از اورهند. دخ شيگذاری تفرساعت بعد از تتم

. ثابت شدند دا کرده وی را ايمکان مناسب ،ساعت جستجو 12

ی که هفات تاا ن اوست اندازيد اوشر مومی بعد از اوليتول

حشره نر ااس . گرفت، انجام بودخ تتم ينه روز بعد از تفر

ز طای ايان سن دو وارد مرحله شفيرگی شد. ااس ااز تکميل 

 گيری بودناددار ظاهر شدند که آماده جفتهای بالمرحله نر

 کاردهاندازی از ظهور نرها اوستهای ماده اندکی قبل شپشک

                                           

                                                                                                            Stimmel .2                  Yonc and Jacklin .1 
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ماده گذاری تتم .افتادگيری اتفاق جفت ظهور نرها اس ازو 

فت تاا ناه و ه شدهری شروع يگبعد از جفت روز 21تا  20ها 

قبال از  ماادهنارنجی رناگ  هاید. تتميروز به طول انجام

 زم بارای تکميال ند. زمان شدگذاشته  رنگ نرسفيد هایتتم

بوده روز  51تا  49 شرايط آزمايشگاهی درشپشک ن ايک نسل ي

 را زماانايان  ،رات حرارتایييتغ ایط مزرعهياست. در شرا

هاای ظااهر ای که برای ااورهبه گونه دادر قرار يتحت تاث

يز اائکه در حالیدر  ،بودروز  45ل تابستان، يدر اوا شده

تکميال  خاود را تری دوره رشادمدت زمان طو نیطی ها شپشک

 .ندکرد

 و 3/13±2در دو دمااای ثاباات  P. pentagona شناساايزيساات   

( بررسی شد. بار 1980) 1گراد توسط بالدرجه سانتی 3/4±0/26

ن محقق مدت زمان  زم بارای کامال يمطالعات انتايج اساس 

روز و  Cº2±3/13، 8/110در دماای شك تاوت پشک نسل يکردن 

. بوده استروز  Cº3/0± 4/26، 4/40ن مدت زمان در دمای يا

دن باه يروز بعاد از رسا 50ها طای ماده Cº2±3/13در دمای 

هااا بعااد از ماااده Cº3/0± 4/26لااه بلااوغ و در دمااای مرح

گذاری بارای ی تتم. طول دورهگذاشتندروز تتم  16گذراندن 

روز و در دمااای  C°2±3/13، 54هااای ماااده در دمااای شپشااک

Cº3/0±4/26،20  ه استدبوروز. 

 رویشپشک تاوت را  شناسيزيست( 1997) 2گونارکليک و اوي   

ررسی نمودند. طباق ی متتلد بهاهای متتلد و در دماميزبان

ل دوره رشد جنس نار نتايج ارائه شده توسط اين محققين طو

و  5/36، 3/33زمينی، کادو و هلاو باه ترتياب آفت روی سيب

                                           

                                                                                                                      Erklic and Uygun .2              Ball .1 
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و  1/66، 3/67ی شپشاک روز و اين مدت برای جنس مااده 4/38

هاای ت در دمااشپشاک تاو شناسایزيستروز بوده است.  2/91

زمان  زم براي تکميال دوره رشاد . متتلد نيز متفاوت بود

باه  گاراددرجه سانتی 30و  25، 20، 15های ادر دم حشره نر

ماااده  باارای حشاارهروز و  8/33و  3/33، 7/40، 4/76 ترتيااب

 روز گزارش شده است.  4/73و  5/77، 5/109، 9/156

 .P شناسايزيسات 1382تاا  1380هاای ( طی سال2004ترنچوا )   

pentagona د. کارای در بلغارستان بررسی ط مزرعهيرا تحت شرا

برداری نمونه ل به عنوان واحدين محقق از اوست درخت شليا

 در هر سالتوت  د. بر اساس مطالعات وی، شپشکاستفاده نمو

تا  ناوايل فرورديگذران از های زمستان. مادهداشت سه نسل

گذار نسال های تتمماده گذاری نمودند.تتم بهشتاوايل اردي

مشااهده  رتيا لاياوتاا ا خارداد اخرتابستانه از او اول

اوايال تا  اواخر مرداد های نسل دوم تابستانهماده شدند.

ن يانگيای مانند مين فاکتورهاي. بگذاری کردندتتم ورشهري

ی و مادت رشاد و نماو در هماه روزاناهنسبي دما و رطوبت 

در ساال  .شاتداری وجاود دامراحل رشدی حشره ارتباط معنی

دمااي ط يشارا تحت نسل زمستانه گذار ازهای تتمماده 1380

مشااهده روز  58، درصد 4/73 رطوبت نسبیو  Cº5/15 ميانگين

و  C°6/17 يدماايط يشارا تحات مدت نيا 1381. در سال شدند

دوره  طاول روز به طول انجاميد. 52 درصد 2/71 رطوبت نسبی

روز  33، 1382گذران در سال های زمستانگذاری برای مادهتتم

 رطوبت نسابیو  Cº1/22 طيمح ماين سال متوسط ديبود. در ا

-و دوره تتام دماا نيبانياز ين سال بود. در ا درصد 5/63

را ياگذران ارتباط وجود داشت زهای نسل زمستانگذاری ماده

تار هبا تر بود، مدت رشد و نمو کوتا طيمح دمايکه هنگامی

ط يمح دماين يانگيمدر شرايطی که  1382بوده است. در سال 

ن ياا بهشاتاردي کمتار و درن اواخر اسافند و فاروردي در
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هاا در گاذاری ماادهشاروع تتام، لی با تر بودين خيانگيم

هاای ماادهاتفااق افتااد. رتر يگر ديسه با دو سال ديمقا

روز  30ن نسل تابستانه برای حادود ين و دوميگذار اولتتم

طول سه ساال ی در نسب و رطوبتدما ن يانگيم .مشاهده شدند

در طاول بود.  درصد 75-54و  C°20-26ن يب بمطالعه به ترتي

 نياولاااااااااااااااااادوره مطالعااااااااااااااااااه 

و  1380بهشات اواساط اردي هنسل زمساتان ی متحرکها اوره 

. طاول شادند ظااهر 1382اواخر خرداد  و 1381اواسط خرداد 

در  ،روز 38حدود  هاوره متحرک از نسل زمستان ظهوری دوره

در . باود درصاد 75تا  72 رطوبت نسبی و 21تا  C° 16 دمای

هاای متحارک نسال اول و دوم  ن مدت برای ااورهيکه ايحال

 73تاا  50 رطوبات نسابیو  26تاا  C°21 دمایتابستانه در 

ن اياکی طی يولوژيزيآستانه ف .بوده استروز  20حدود  درصد

. رشاد و نماو محاسبه شد C°3/10 سه سال برای اوره متحرک

-Cº17 یدمااي طی سه سال در شرايط وتت سن اول شپشکاوره 

روز باه طاول  30تاا  20درصد بين  53-79 رطوبت نسبی و 29

 ندماای مياانگيدر  سان دو ااورهن مدت برای يا انجاميد.

Cº16-28  سه ساال مشاابه اين طی  درصد 79-55 رطوبت نسبیو

 درصاد 79-58 رطوبت نسابیو  C°15-28 یدر دما .بود اولسن 

بعد از ساه هفتاه  هاي مادهشپشك، 2003تا  2001های طی سال

هاا ی اارواز ناراوج دورههمچناين  ند.يدرس به بلوغ جنسی

 روز بوده است. 10حدود 

-گذاری ماادهتتم روی( تاثير درجه حرارت 2004) 1تاکدا   

گذران و نيز تفريخ تتم اولين نسل شپشاک تاوت های زمستان

                                           

. Takeda1 
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محقاق  را طی چهار سال بررسی نماود. طباق مطالعاات ايان

 تفااااااااريخ  وگااااااااذاری مياااااااازان تتاااااااام

باه اوج  9/10و  C°5/10 دمایدر شپشک توت های نسل اول تتم

 د.رسيخود 

هاای ی نشو و نمای شپشک توت در دماباروری و طول دوره   

زمينی و توت سافيد های کيوی، سيبمتتلد و نيز روی ميزبان

در شرايط آزمايشگاهی مورد بررسی قرار گرفات. طاول دوره 

و و نمای اين حشره با افزاير دماا کااهر يافتاه و در نش

بيشاترين بااروری را داشاته اسات. طاول دوره  Cº25دمای 

هاای ديگار تر از ميزبان زندگی شپشک توت روی کيوی طو ني

 بوده و بيشترين باروری روی سيب زمينی بدسات آماده اسات

 .(2007)عباسی اور، 

 راشپشاک تاوت  اسايشنزيست (1369گلی توانا و همکاران )   

و نيز تحت شرايط در مناطق غربی استان مازندران  روي توت

. با انجاام کردندبررسی زميني آزمايشگاهي روي كدو و سيب

ک از ياهای هفتگی تعداد نسل و طول مدت هار نمونه برداری

قاات شپشاک تاوت در ين تحقي. بر اساس ادشدنن ييها تعنسل

های ی مادهزيرآغاز تتم ه وداشته سه نسل در سال حين نايا

-زی ماادهيربهشت و آغاز تتميل ارديگذران اوازمستان نسل

زی يارن شروع تتمي. همچنه استبودر يهای نسل اول اواسط ت

 .ماه بوده استور يل شهرينسل دوم شپشک توت اوا

الن طای يی گايط آب و هاوايتحت شارا P. pentagona شناسيزيست   

)باغباانی  مطالعاه قارار گرفاتمورد  1360و  1359های سال

 1359در ساال  ن ااووهربر اساس نتايج اي. (1370 ،کردمحله

ک نسل )از تتم تاا تتام( ي نمودنکامل  جهتمدت زمان  زم 

روز و  64روز، برای نسال دوم  86شپشک توت برای نسل اول 

 1360در ساال که در حالی. بوده استروز  217برای نسل سوم 
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روز  70روز و بارای نسال دوم  80ل ن دوره برای نسل اويا

 ه است.شدمشاهده 

 قدرت باروری شپشک توت -1-9

هاای زباانيم روی در دماهاای متتلاد و شپشك توتباروری    

( باروری 1997) گونيک و اويباشد. ارکلگوناگون متفاوت می

های هلو، کدو زبانيم روی وهای متتلد شپشک توت را در دما

ن يااسااس مطالعاات ای کردناد. باربررسزمينی ی سيبو غده

هاای متحارک را در ن تعداد ااورهيشتريب P. pentagonaن يمحقق

بااروری  .بدست آمده استنی يزمبياه سيگ رویو  C°25دمای 

 رویگراد درجه سانتی 30و  25، 20، 15شپشک در دماهای اين 

 متحارک اوره) 8/11و  1/76، 6/56، 9/18زمينی به ترتيب سيب

-سيب رویبوده است. باروری آفت  (ی بالغر مادهبه ازای ه

و  9/45، 1/76باه ترتياب  Cº25 در دماي زمينی، هلو و کدو

 .دگزارش گردي (بالغ یمتحرک به ازای هر ماده اوره) 5/29

( 1971ن و ماورفی )ياقات انجام گرفته توساط دوويطی تحق   

و عدد  125 زمينیی سيبروی غده هن حشريمتوسط تعداد تتم ا

ن يهمچنا .مشاهده شدهفت تا هشت روز  گذاریی تتمطول دوره

گازارش شاد  تتام 80د يسافتاوت روین حشاره يمتوسط تتم ا

شپشک توت در ناواحی غربای اساتان  .(1994 ،1و دنو زهانک)

ی عدد تتم به ازای هار حشاره 105متوسط به طور مازندران 

 . (1370 ،باغبانی کردمحله) است داشتهماده 

 

 

 

 

                                           

. Hanks and Denno1 
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 نسبت جنسی -1-10

متفااوت از لحاا   یشپشک توت دارای دو جنس نار و مااده   

 و ماده ثابت و فاقد بال و ااا باشد. حشرهکی میيمرفولوژ

، 1)كوزاير و همكااران باشدحشره نر دارای قدرت ارواز می

 . حشااااااااااارات مااااااااااااده بااااااااااادون (2009

ن ين هر دو جنس باا چناديهمچن .کنندزی نمیيرری تتميگجفت

ی ن حشاره از مرحلاهيات در اي. جنسنمايندیری ميگتفرد جف

 ،هاای مااده ناارنجی رناگباشاد، تتامص میيتتم قابل تشت

 ( و N=16) ديااااااااااااااااااااااااااااااااااااپلوئيد

ليناز و ک) دنباش( میN=8) ديرنگ و هاالوئديهای نر سفتتم

ر ايان نسبت جنسای د (.1994 ،و دنو زهانک ؛1975 ،تکامبوي

هاامن  ؛1971، یو ماورفن حشره يک به يک مای باشاد )دويا

نسبت جنسای نيز  (1994) دنو اساس مطالعات هانک وبر .(1983

( باه 1983) 2اسوداي .ه استدبو 1:1 ديتوت سف روی ن حشرهيا

 P. pentagona نسابت جنسای رویر عناصار متتلاد يی تاثمطالعه

تاروژن ير نسبت نين محقق با افزايمطالعات ا طبقارداخت. 

اه قارار مایياار گيدر اختبات کودی که يو فسفات در ترک

 د.ششتر ينسبت جنسی ماده به نر ب فترگ

 گذرانی نحوه زمستان -1-11

ی هااناه، ماادهين زمياساس مطالعات انجام گرفته در ابر   

 ری بااااهيااااگنساااال سااااوم شپشااااک بعااااد از جفاااات

گاذاری ناده تتاميو در بهاار ساال آ رفتهگذرانی زمستان 

و  زهاانک ؛1967ترت، ويک ؛1975 ،تکامبکلينز و وي) نمودند

گذرانی در نواحی غربی استان مازندران زمستان .(1994 ،دنو

                                           

                                                                                                                       Yasuda .2                Kozair et al. .1 
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 (.1369گلی و تواناا، )بوده است  های باروربه صورت ماده

ط آب يدر صورت مساعد بودن شرا هابه ندرت در بعضی از سال

زی يارها تتامز درصد کمی از مادهيی، در اواسط اائيو هوا

ن نسل )نسال چهاارم( باه صاورت يکرده و افراد حاصل از ا

  .کردندگذرانی های سن دو زمستاناوره

 

   کنترل آفت -1-12

ار با ی شپشک توت در گسترش و يی بسيبا توجه به توانا   

 زباااااان، از يم اناهااااايگ رویجااااااد خساااااارت يا

و کااهر خساارت آفات  مباارزههای کنترلی متتلد جهات روش

 جهت از ارتوافکنی ( استفاده2006) استفاده شده است. فلت

ن يا. اعرفای کاردممناساب به عنوان روشی  کنترل شپشک را

 1گاری 150تاا  60نيبا غلظتک سری ياز ی شاتيمحقق طی آزما

باالغ و باالغ  ،مراحل متتلد اورگی روی)واحد ارتو دهي( 

ه دشااساتفاده آفات ن مرحله يترن مقاومييگذار جهت تعتتم

-گاذار مقااومغ تتمن محقق باليهای اافتهي. بر اساس است

ی اساتفاده از تلاه ی رشادی آفات باوده اسات.ن مرحلهيرت

 فروماااااااااااااااااااونی از جملاااااااااااااااااااه

جهت کنترل شپشاک تاوت اساتفاده که  باشدمیهای امنی روش 

توت به صاورت  كکننده نر شپشساختار فرومون جنسی جذب .شد

3,9-dimethyl-6-isopropenyl-3,9-decadien-1-ol propionate  تهياا) باشاادماای 

دشمنان  کر وسموم حشره .(1989 ،ن؛ ملوقلي1976، 2وهمکاران

 ،3ار) ايان آفات هساتند مديريتی مهم هایاز ابزار طبيعی

کردن حشره از سطح کی مانند ااکيزين کنترل فيهمچن (.2009

                                           

                                                                                                       Orr .3                Heath et al. .2            Gray .1 
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کنتارل  يهان روشيترهای آلوده از معمولآلوده و هرس شاخه

 .شوندحسوب ميآفت ماين 
 

  کیيولوژيکنترل ب -1-12-1

ن آفاات در يتارازجمله مهم (Homoptera: Diaspididae)شپشک ها    

ناه کنتارل يل مشاکالتی کاه در زميابه دل .کشاورزی هستند

اری از يت وجاود دارد هماواره هادف بساان آفايی ايايميش

ن يااری از ايبسا در ک بودناد.ياولوژيهای کنتارل باروژه

 هااااای خااااارجی جاااانستيااااهااااا از اارازاااااروژه

 Aphytis (Hymenoptera: Aphelinidae) اماا باه  ه اسات.استفاده شاد

-کاارد بر باهيشتر تاکينه بين زميدر ا تيل عدم موفقيدل

؛ 1973 ،1روزن) باشدمیهای داخلی تيبردن شکارگرها و ااراز

 (.1998، 2و همكاران سنگنكا

ک در کنترل شپشک توت يولوژياستفاده از عوامل کنترل ب   

های متتلفی از حشرات شکارگر و گونه ورد ی طو نی داسابقه

که جهات کنتارل آن  کنندت میين حشره فعاليا رویت يااراز

؛ نوفياو و 1975 ،تکامابي و کليناز و)اناد استفاده شاده

ه از يی که در حال تغذيها. ازجمله شکارگر(2001، 3همكاران

 ده شده عبارتند از: يشپشک توت د

Chilocorus stigma (Say)                                        Coleoptera                     Coccinellidae 

Lindorus lophanthae Blaisdell                               Coleoptera                    Coccinellidae 

Microweisea coccidivora (Ashmead)                     Coleoptera                   Coccinellidae 

Cybocephalus nr. nigritulus (LeConte)                  Coleoptera                    Cybocephalidae 

Chrysoperla rufilabris (Burmeister)                       Neuroptera                   Chrysopidae 

                                           

   Demyrozer et al. .5              Yinon .4                  Nufio et al. .3               Sengonca et al. .2                Rosen .1 

                                                                                                                                          Calmasur and Ozbek .6 

 ج
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Dentifibula viburni Felt                                          Diptera                          Cecidomyiidae 

Hemisarcoptes malus Shimer                                 Acarina                         

Hemisarcoptidae 

هاای ين شاکارگراز جملاه مارثرتر هااكفشدوزكها و کنه   

دمااي رزر و  ؛1969، 1يينااون) ندباشااحشاارات سااپردار مااي

-يافتاهبر اساس  .(2007، کالماسور وازبک؛ 2004، 2همكاران

 (1957) بتکامااااااااايو و زنااااااااايهاااااااااای کل

، L. lophanthae دايادر فلور شپشک تاوت اصلی شکارگر عمومی و 

کنتارل  ايان آفات راهای با  باه خاوبی تيدر جمع و هبود

( صاورت 1971) ن و مورفیيطی مطالعاتی که توسط دوو .نمود

به عنوان  را C. stigmaو  .lophanthae  L ،کفشدوزکگرفت، دو گونه 

ن دو شکارگر يمعرفی نمودند. ا P. pentagonaشکارگر  نيترفعال

-ه قرار دادهيتغذمورد و  نموده حمله ی مراحل آفتهمهبه 

 ،هاابرخای مگاس رو پس، يکه شامل تر ر شکارگرهايسا .اند

 Pyroderces rileyi (Walsingham) ارواناهرو طاور  هماينتاوری و بال

ن يهمچنا .ت داشاتندجمعيات آفا كمتاري روی تاثير ،بودند

شپشاک  فعال شکارگر C. bipustulatus ای،کفشدوزک نقابدار دولکه

باغباانی ) شاده اسات گازارشنيز رانيا ازباشد که توت می

  (2009؛ ار، 1998، 3؛ اويگون و الکسيولو1370 ،کردمحله

از  (1957ب )تکامايو و زنيکل يدهاي مهمي كهرازيتوئاا   

 شامل: ،كردندآوری ن آفت جمعيروی ا

Aphytis nr. Proclia (Walker)                                                                                 Eulophidae 

Aspidiotiphagus lounsburyi (Berles & Paoli)                                                       Eulophidae 

Aspidiotiphagus citrinus (Crawford)                                                                    Eulophidae 

Prospaltella berlesei (Howard)                                                                            Eulophidae 

                                           

 

 

                                                                                          Erler and Trunc .2                  Uygun and Elekciolu .1 
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 شپشک تاوتمهم  داخلی هایوئيدتيااراز از P. berlesei زنبور   

باه  فوق وئيدتيااراز نين محققيهای اافتهيبر اساس  د.بو

 در و هدادرا ماورد هجاوم قارار  های بالغماده طور عمده

شپشاک تاوت را باه شادت کااهر  جمعياتسطح  ،مساعدط يشرا

نااطق آلاوده در م Aphytis nr. procliaخاارجی  وئيادتي.اارازداد

تی با تر از يجمع ناطقعضی مدر ب بود.ی يت با يجمعدارای 

P. berlesei کاه يداشات اماا در جائP. berlesei ن ياوجاود داشات ا

لای يت خياا جمعياو اباد يتوانست حضاور نمی وئيدتيااراز

 داد. لينی را تشکياائ

، يدئوتارازيزنبور ا ( در مطالعات خود دو1967ترت )کوي   

P. berlesei  وA. citrinus هااااااااااایو شااااااااااکارگر 

 C. stigma ،L. lophanthae  وExochomus children Mulsant  را از جملاااه

 .ه استعی شپشک توت معرفی نمودموثرترين دشمنان طبي

عی يه به بررسی دشمنان طبي( درترک2001) 1ارلر و ترانک   

که طی ساال اين محققينمطالعات  طبقسپردارها ارداختند. 

بااه عنااوان را  P. berlesei، صااورت گرفاات 1996تااا  1992هااای 

سااايی ه شناياادر ترک P. pentagona وئياادتين اارازيثرتررماا

ی يکااارا رویرا طاای يعواماال محهااا همچنااين آن. نمودنااد

زبان يز ميآنال .تشتيص دادند ثررم دوئيتيااراززنبورهای 

گيااه ميزباان متتلاد  هایقسمت روی وئيدتيت اارازيو جمع

که جمعيت و کارايی اين اارازيتوئياد در  آن بود حاکی از

 ،2کل و رابو) ايه با تر از ساير نواحی بوده استنواحی س

1998). 

 یيايميکنترل ش -1-12-2

                                           

 

                                                                                                            Bobb et al. .2                Coll and Rabou .1 
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-حشرهبايد  ن حشره،يدمثل ايبا توجه به نر  با ی تول   

 درصاد 90که  قرار گيرداستفاده  موردآن ا غلظتی از يکر 

. (1967)کويترت،  کندايجاد آفت جمعيت  روی درر يمرو و م

از طرف ديگر به چند دليل کنترل شيميايی شپشک تاوت ساتت 

ن ، سپر ماومی ساتت و قطاور ايامهم لد ي باشد. يکی ازمی

که بدن شپشک را در برابر مواد شيميايی حفاظات  حشره است

ل های متحرک مااده تماياکند. در بسياری از موارد اورهمی

ها سپر مادر خود را دارند. اين اورهزير به ثابت شدن در 

سپر کاامال محفاو   ی ازهايبعد از رسيدن به بلوغ زير  يه

هايی که روی می باشند. همچنين ديده شده که سطح سپر اوره

ی ناازکی از ی  ياهی درختان ثابت شده اند باه وسايلهتنه

حفاظتی شپشک  شود که اين  يه به سطوهاوست تنه اوشيده می

( از 1971) و ماورفی نيادوو (.1967 ،ترتشود )کويمی اضافه

متاوات، يون، دمتاون، ديون، اااراتيا)ات کارن حشارهيچند

ن ساموم باا روغان يب اين ترکين همچنيلدرياندوسولفان، د

 ی متحارک و باالغ درکنترل شپشک توت در مراحل ااوره جهت

ی متحارک . ااورهنمودناد فصل رشد و خواب حشاره اساتفاده

کار های بهکرو اکثر حشره بودهار حساس سپردار يی بسمرحله

 ی کردناد.ير با يجاد مرو و مين مرحله ايبرده شده در ا

ب باا ياون در ترکيون و اااراتياات طبق نتايج اين تحقيق

ها بارای کنتارل شپشاک در ن حشره کريترروغن معدنی مناسب

در  P. pentagona کنتارل ی متحارک بودناد. ولایی ااورهمرحله

 1بااب و همکااران .اساتباوده ار مشاکل يبس ی بلوغحلهمر

( کنتاارل شاايميايی شپشااک تااوت را روی هلااو بررساای 1973)

ااشی زمستانه باا نمودند. اين محققين اعمال دو بار روغن

اناد. روز را در کنترل آفت بسيار موثر دانسته 17ی فاصله
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کار اااراتيون باا هاا اساتفاده از حشارهطبق مطالعات آن

ی متحارک ی رشادی ااورهسيون اودر وتابال در مرحلاهفرمو 

 توانست کنترل مناسبی روی جمعيت آفت ارائه دهد. 

 ی رشاد،م کننادهردو تنظاياث (1998گون )ارکليک و اوي   

-و روغانون تيداتيام ترکيبون و يداتيتانه، متسروغن تاب

 بررساي ماوردشپشک توت  روی ایط مزرعهيرا تحت شرامعدنی 

شگاهی اثاارات جاانبی يآزما بررسین به يهمچن. قرار دادند

 دو شااکارگر عمااومی آفاات، رویکاار هااای فااوق حشااره

 (L) C. bipustulatus  وEndrody –Younga)) Cybocephalus fodoriminor 

ن مطالعااات، يااج حاصاال از ايباار اساااس نتااا .ارداختنااد

ای کنترل مناسبی از شپشک توت ط مزرعهين تحت شرايبواروفز

 رویآور محادودتری انياود و اثارات جاانبی زرا ارائه نم

باا ی يهااتيشگاه داشت. جمعيدر آزما P. pentagona شکارگرهای

له فنوکسی کاارب و يمتوسط شپشک توت به خوبی به وستراکم 

کرن حشرهيروغن تابستانه کنترل شد و اثرات جانبی مترب ا

بسايار بيشاتر ن يسه با اثرات جانبی باواروفزيمقا درها 

ب با روغن قادر باه يی و در ترکيون به تنهايداتيمتبود. 

ل يااما به دل ه است.ت شپشک بوديدادن جمع تحت فشار قرار

ت يريشاکارگرهای آفات در مادبرای کر ن حشرهيت با ی ايسم

  قابل استفاده نبود. (IPM)قی آفت يتلف

هلو  روی ميزبان يقيی آفت، تحقيايميکنترل ش به منظور   

. در (2005 ،دراگا) بلگراد( انجام گرفت کي) نزد در بلوک

ن يون همچنايمعدنی و ااراتب روغنيقات اثرات ترکين تحقيا

د در دو غلظات ياداکلوارايمياو  کااربون، فنوکسیيداتيمت

ماورد  زمساتان های بهار، تابستان وطی فصل P. pentagona روی

ن يشتريب طبق نتايج حاصل از اين تحقيق بررسی قرار گرفت.

ون و يداتيمت درصد( را 95شتر از ي)ب در کنترل آفت ريتاث

  .اندهاه و حشره داشتيگرشد کارب در فصل فنوکسی
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نترل شيميايی شپشک ( به بررسی ک2006) 1هيل و همکاران   

کيوی ارداختند. اين محققين زمان مناسب اعمال  توت روی

ين و ما تيون را عليه اين آفت بررسي کر بواروفزدو حشره

کر بواروفزين در اواسط حشره دند. طبق اين مطالعهنمو

های متحرک نسل اول زمان با اوج ظهور اورهماه همبهشتاردي

بيشترين تاثير را در کنترل جمعيت آفت داشت. عالوه بر 

ترل کامل شپشک، جهت کن د نمودندشنهااي ، اين محققيناين

 رد.ااشی زمستانه نيز صورت گيسم
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 شپشک توت و تغييرات جمعيت  شناسی زيست -2-1

دو  روی شناسای شپشاک تاوت زيساتی به منظاور مطالعاه   

ای، دو بااغ هلاو و ط مزرعاهيوی در شارايزبان هلو و کيم

د. دنساری انتتاب ش ستانوی آلوده به آفت مذکور در شهريک

در  و آباادخزری واقع در جاده تارهک 8باغ هلو به مساحت 

واقع در  هکتار 3وی به مساحت يساری و باغ ککيلومتری  17

در  .قارار داشاتندساری  در چهار کيلومتری و ی گلماجاده

ااشای صاورت گوناه سامچيک سال بررسای هاين دو باغ طی يا

فاروردين  27از شپشاک تاوت  شناسیزيستبررسی  تنگرفت. جه

ی از هر دو بااغ يهابردارینمونه 1388 فروردين 10 تا 1387

باه  1387نهم تير ماه ها تا بردارین نمونهيصورت گرفت. ا

آذر ماه  13نهم تير ماه تا ز ار و اب کيروز  15صورت هر 

ع رشاد حشاره باه يل گرم شدن هوا و تساريبه دلهمان سال 

باار کروز يا 15صورت هفتگی و بعد از آن دوباره به صورت 

ی هاا جهات مطالعاهبارداریقبل از شروع نموناه انجام شد.

 1386برداری در اسافند بار نمونهکيشپشک توت،  شناسیزيست

قاا يی آفات دقد گونهيه اساليباغ انجام و با ته از هر دو

برداري در هر باغ اانج درخات براي انجام نمونه مشتص شد.

گاذاري گرديدناد. باا ادفي انتتاب شده و نشاانهبصورت تص

ي اصالي گيااه كه شپشك توت روي شااخه و تناهبه اينتوجه 

(، از هار درخات دو 1-2كناد )شاكل ميزبان خود فعاليت مي

هاايي باه شاخه بصورت تصادفي انتتاب و از هر شاخه نمونه

متر بريده و باه آزمايشاگاه منتقال شادند. سانتي 15طول 

هاي مربوط به هر درخت در يك ااكت كاغذي قرار داده نمونه

 .شدند
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-خ نموناهيزبان، شماره درخات و تااريروی هر ااکت نام م

زکای و  ؛2004 ، 1کاومرال و کووانسای) گرديادبرداری ذکر 

برداری مکرر که با نمونهني. با توجه به ا(2004 ،2همکاران

ن ياافات و ايآن درخت کاهر می رویت آفت يک درخت جمعياز 

ور به ط داد،ر قرار میيی بررسی را تحت تاثجه يامر هم نت

ک درخات، در يابارداری از متوسط بعد از هر سه بار نمونه

بارداری از انتتاب و نموناه ی بعدیدرخت آلودهد يهمان رد

 آن درخت انجام گرفت.

 )اصلی( درخت هلوي آلوده به شپشك توت -1-2شكل 

 

گرفات و ک روز صاورت يابرداری از هر دو باغ در نمونه   

 شاااگاه يه آزماعا بااايهاااای گرفتاااه شاااده سااارنموناااه

. ندورزی سااری انتقاال داده شادشناسی دانشگاه کشااهحشر

 در و استريو ميکروسکوپک دستگاه يها با کمک نمونه بررسی

 حا  ت حشره از ليو وضعگرفت برداری انجام نمونه روز

                                           

                                                                                                       Zeky et al. .2             Kumral and Kovanci .1 
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