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 چکیده

باعث  و سرایتگيالن کيوی  هایباغ بههای اخير در سال Targioni( Pseudaulacaspis pentagona( توت سپردارآفت 

-مي درختانضعف و زوال تدریجي  سبباست که  هگياها از شيره تغذیه حشره بالغ و پوره باآفت  خسارتنگراني باغداران شده است. 

)غرب، شرق و مرکز(  ، تغييرات جمعيت و ميزان پارازیتيسم آفت در سه بخش استان گيالن96تا  94های در این پژوهش طي سال. شود

با درصد آلودگي  سپردار توت در هر سه منطقههای کيوی را دارند، بررسي شد. نتایج نشان داد که که بيشترین سطح زیر کشت باغ

روی شپشک به عنوان عوامل  Encarsia berlesei Howard دمایي و پارازیتيسم زنبور نوسانو عامل  داردمتفاوت فعاليت 

شوند. الگوی توزیع فضایي پوره و حشرات کامل این آفت در سه منطقه و طي سه سال پژوهش، تجمعي و محدودکننده محسوب مي

از شاخه  متريسانت 10عدد سپردار بالغ زنده در  4/88 ± 25/14در شرق گيالن ) 1394ن تراکم آفت در سال دست آمد. بيشتریتصادفي به

زنبور  ،برداریثبت شد. در تمام مناطق نمونه 8/77 ± 24/3 ،96و در سال  4/40 ± 09/4 ،1395بود، در حالي که در سال آلوده( 

حوزه غرب گيالن  در 1395سال  يسم دربود. بيشترین ميانگين پارازیت برخوردار يقابل توجهعاليت ف از E. berleseiویيد، پارازیت

از شاخه آلوده( ثبت شد. فعاليت این آفت در مناطق مختلف استان گيالن و درصد پارازیتيسم  متريسانت 10 شده دره سپر پارازیت 78/38)

 ی مدیریت تلفيقي آن مورد توجه جدی قرار گيرد.هاتوسط زنبور پارازیتویيد مي تواند در برنامه نسبت باالی آنبه
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 مقدمه
 Liangdelicious Actiniadia  با نام علمي 1کيوی

and Ferguson  خانواده ازActiniadiaceae در کشورهایي 

لند، شيلي، فرانسه، ژاپن و ایالت متحده یچون ایتاليا، نيوز

 ایران ،در حال حاضر .شودآمریکا در سطح وسيع کشت مي

رتبه  و کيوی در واحد سطح توليدعملکرد دارای رتبه اول 

 است.چهارم از نظر سهم صادرات این محصول در جهان 

به کشورهای ایران  توليدی محصول از ساالنه حدود نيمي

سطح  .شودآسيای ميانه و اروپا صادر مي س،حاشيه خليج فار

در شمال کشور به طور عمده کيوی در ایران )که  هایباغ

تن  هزار 220آن بالغ بر ساالنه هکتار و توليد  9564است( 

 سپردار (Ministry of Agriculture Jihad, 2015). است

: .(Hem )Targioni( pentagona Pseudaulacaspis

 )Diaspididae  نيز وتت سپردار و هلو سفيد سپردار نامبه که 

دارای دامنه ميزباني  ،(Saeb et al.,1992) شودمي ناميده

 زینتي است و وسيعي شامل درختان ميوه، درختان جنگلي

یا حتي  ميوه شاخه، که به تنه، تيره گياهي( 54جنس از  121)

 ,Miller and Davidson) زندبرگ آنها خسارت مي

2005; Toorani., 2017) .1343در سال  آفت این 

و  شد توت از ایتاليا وارد ایران هاینهالهمراه ه بخورشيدی 

 ,Kosari)شد گزارش  در شهرستان لنگرودآن اولين آلودگي 

در سال  سرا وهای صومعهتوتستان 1346در سال . (1964

 ندشدگيالن به این آفت آلوده استان های توتباغتمام  1350

(Saeb et al., 1992) . خسارت عمده این آفت روی

 ،شرایط اقليميصورت مناسب بودن  در ودرختان توت است 

 ضعفموجب و وارد کرده  ميزبان دی به درختانخسارت زیا

ها و به شاخه به طور معمولآفت . دشویا خشک شدن آنها مي

ها روی برگ نموده وميزبان حمله  انهای اصلي درختساقه

تدریج ضعيف ه ب آلوده به این آفت درختان .شودنمي مشاهده

در  .(Behdad, 1996) ندشوشده و پس از مدتي خشک مي

های کيوی و هلو نيز یک خطر حال حاضر، این آفت برای باغ

                                                           
1.  Kiwi fruit 

کشت  شود. با توجه به افزایش سطح زیرجدی محسوب مي

ها برای پرورش کرم محصوالت اخير و همچنين توتستان

است  ابریشم، خسارت این آفت اهميت اقتصادی پيدا کرده

(Aghadokht et al., 2018). بالغ شپشک هایماده P. 

pentagona اندکي برجسته، دارای سه  ،دارای سپر کروی

ه رنگ سفيد مایل بو به متر ميلي 6/2الي  8/1پوسته و قطر آن 

در مرکز به رنگ نارنجي  نرکه سپر در حالي ،ای استقهوه

متر ميلي 5/1 به پوسته حشره نر به رنگ سفيد و طول آن .است

 و شکل آن پهن و رنگبدن حشره ماده بالغ زرد  .رسدمي

باریک و سفيد رنگ و طول آن  ،عریض و سپر نر کوچک

 .متر استميلي 1/1 تا 9/0

بهار برای  فصل های توت درقطع شاخه ،در استان گيالن

فعاليت  گسترش از ترین عامل بازدارندهتغذیه کرم ابریشم مهم

های مختلف روش کارگيریهبهمچنين  است.توت  شپشک

و  کاهش تراکم برای بيولوژیک و شيميایي، مکانيکي ،زراعي

 ,Ghannad Amooz) توصيه شده است آفتاین  خسارت

پاشي استفاده از روغن آفت،های رایج کنترل از روش .(1999

-پاشي بهاره عليه پورهگذران و سمزمستانه عليه نسل زمستان

 ;Gholamian et al., 1998) باشدهای سن یک آفت مي

Gholamian et al., 2000) .زمان دقيق برای  ،در مصر

اوایل ) والی و اوایل نوامبرجاوایل ، آفت این تلفيقي مدیریت

جمعيت آفت شروع به  زماني کهیعني  (،هتيرماه و اوایل آبان ما

 spAphytis . آن ویيدپارازیتزنبور  کند و جمعيتافزایش مي

)Aphelinidae :.ymH( قرار دارد، در کمترین تراکم خود 

 .(Saber et al., 2010) گزارش شده است

 کنترلموضوع شمسي  1356در ایران از اواسط سال 

 زنبور ظور،بدین من و شد مطرح آفت این بيولوژیک

 Prospaltella berlesi آن اختصاصي ویيدپارازیت

 )Howard( سازی رها استان گيالن در و وارد از کشور فرانسه

روی این  هاکشعدم کارایي حشره .(Habibian, 1981)شد 

قدرت پارازیتيسم دو گونه زنبور  باعث شد تا سپردار

 .Eو   Encarsia berlesei Howard هایپارازیتوئيد به نام

https://en.wikipedia.org/wiki/Diaspididae
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)Malenotti( fasciata بررسي شود روی این آفت Salehi (

Rad, 2004) . ميزان پارازیتيسم زنبور فوق  دیگر، ایمطالعهدر

 33حدود  ایالت پنسيلوانيای امریکادر روی سپردار توت 

ميزان کارایي  .(Stimmel, 1982) استشده گزارش صددر

 .P ،سپردار توت عليه E. berlesei ویيدزنبور پارازیت

pentagona گزارش  صددر 30حدود  ایران در شرایط طبيعي

عليه  ویيدپارازیتاین برای افزایش کارایي  بنابراین، و شده است

 تکثير و رهاسازی آن توصيه شده استسپردار توت 

(Habibian, 1981)و دشمنان  شناسيزیست . نتایج مطالعه

دو گونه  نشان داد که مازندراناستان در  سپردار توت طبيعي

ی )خانواده Aphytis proclia Walker و E. berlesei زنبور

Aphelinidae )زنبورکنند. در این استان فعاليت مي E. 

berlesei درصد  70-80داخلي بوده و در طبيعت  ویيدپارازیت

 A. proclia زنبور. کندآفت را پارازیته مي از نسل سوم

حشرات ماده توت بوده و فقط خارجي سپردار  پارازیتویيد

یي طبيعي آن روی نسل آکار .دهدرا مورد حمله قرار مي کامل

روی نسل  ميزان پارازیتيسم آن ولي ،دوم بسيار اندک اول و

 Al) شده است گزارش درصد 10-15گذران زمستان

Hoseini et al., 1998) .کارایي زنبور ،همچنين E. 

berlesei درصد  و با توجه به روی سپردار توت بررسي شد

، به ویژه طول عمر پارازیتوئيد ،و پارازیتيسم روزانه پارازیتيسم

یک دشمن کارآمد برای کنترل بيولوژیک  عنوان به این زنبور

  .(Aghadokht et al., 2018) معرفي شدسپردار توت 

 الگوی و توزیع نحوة حشرات شناسيبوم مهم هایجنبه از

 تجزیه نمونه، تعداد به طورکلي .است طبيعت در آنها فضایي

 تأثير تحت گونه، یک اندازة جمعيت و جمعيت تحليل و

کاربرد هر یک از . گيردمي قرار فضایي آن توزیع الگوی

های شيميایي، زیستي و غيره برای مهار آفت، مستلزم روش

ستانه مورد آگيری در یک فت برای تصميمآاطالع از انبوهي 

. از طرف دیگر، (Seyedoleslami et al., 2003)نظر است 

های کشاورزی بسيار زیاد بوده و جمعيت حشرات در بوم نظام

برداری است در بررسي جمعيت حشرات نياز به نمونه

(Moeini-Naghadeh, 2007)یک برنامه مناسب نمونه .-

برداری، انتخاب برداری شامل انتخاب زمان دقيق برای نمونه

تعداد مناسب نمونه و تعيين توزیع  برداری، تعيينواحد نمونه

برداری است که در این ميان تعيين الگوی توزیع نمونهمکاني 

برداری فضایي نقش مهمي در طراحي یک برنامه مناسب نمونه

توزیع فضایي  نوع .(Boeve and Weiss, 1998)دارد 

 تجزیه روش و برداریبرنامۀ نمونه نوع عالوه بر آنکه جمعيت

 در دهد،مي قرار تأثير را تحت جمعيتي هایداده وتحليل

 از آگاهي دیگر سوی از .دارد کاربرد جمعيت نيز برآورد

 تجزیه برای حشرات توزیع فضایي جمعيتالگوی  نوع

 نيز آنها طبيعي دشمنان و متقابل آفات هایرابطه وتحليل

 با توجه به اهميت این. (Southwood, 1978)است  ضروری

پژوهش حاضر با هدف  وی استان گيالن،کي هایآفت در باغ

و همچنين الگوی بررسي تغييرات جمعيت و ميزان پارازیتيسم 

 آن در این استان انجام شد.توزیع فضایي 

 

 هامواد و روش

ی در سه حوزه 1396تا  1394های این پژوهش طي سال

اشرفيه(، آستانه های رودسر، لنگرود و)شامل شهرستان شرق

انزلي( و های تالش، رضوانشهر و بندرستانغرب )شامل شهر

سرا( استان های رشت، فومن و صومعه)شامل شهرستان مرکزی

 گيالن انجام شد. 

 در یآماربردار نوبت پنج حداقل هاشهرستان از کی هر در

 نوبت هر در. گرفت صورت آبان تا بهشتیارد یهاماه فاصله

 متريسانت 30 يال 20 طول به شاخه 20 مجموع در ،یبردارنمونه

 یويک درختان یمتر 2 ارتفاع از( یبردارنمونه واحد عنوان به)

 نگرفته صورت هاآن در يپاشسم که یبارور یهاباغ) باغ سه

-نمونه هر از پس. شدند یآورجمع يتصادف صورت به( بود

 سهيک داخل در مشخص برچسب با و جداگانه هانمونه ،یبردار

 از هانمونه ،بيترتنیبد .ندشد منتقل شگاهیآزما به يکيپالست

 10 در سپر تعداد متوسط شپشک، به يآلودگ درصد نظر

 ،يپورگ سپر تراکم ،(Toorani, 2017) شاخه طول متريسانت
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 شدند يبررس سميتیپاراز نوع و زانيم و بالغ سپر تراکم

(Habibian, 1981) .از پس شده یبردار نمونه یهاشاخه 

 با شفاف يلنياتيپل محفظه در آفت، تراکم ثبت و شمارش

 ،سپس. شدند ینگهدار روز 15 مدت به یتور درب

 در یيشناسا یبرا و یآورجمع شده خارج یهادیيتویپاراز

 سوراخ آنها یرو که یيسپرها. گرفتند قرار  درصد 75 الکل

 ثبت شده تهیپاراز شپشک عنوان به داشت، وجود زنبور خروج

 يخارج یهادیيتویارازپ تعداد عالوه، به. شدند

 بدن یرو و سپر ریز در هاآن الرو که یيدهایيتویپاراز)

 Salehi) شد ثبت و شمارش زين ،(بودند هیتغذ حال در شپشک

Rad, 2004). منطقه سه در سپردار تيجمع نيب ،بيترت نیبد 

 زين مناطق نیا در آفت تيوضع تا شد انجام نيانگيم سهیمقا زين

 از استفاده با و يتوک روش به هانيانگيم سهیمقا .شود سهیمقا

. شدند ليتحل و هیتجز GLM هیرو با و SAS یآمار افزارنرم

 شرایط و شپشک جمعيت تغييرات نيب ارتباط دادن نشان برای

 نه،يشيب ،(تيجمع راتييتغ بر موثر زنده غير عوامل) یيدما

-ستگاهیا از يبررس مورد مناطق روزانه دمای نيانگيم و نهيکم

 و تالش رشت، یهاشهرستان يهواشناس کينوپتيس یها

 روش از یيفضا عیتوز یالگو نييتع یبرا .شد هيته رودسر

 variance to mean ratio) نيانگيم به انسیوار نسبت

method )از يکی نيانگيم به انسیوار نسبت. شد استفاده 

 عیتوز الگوی نييتع برای استفاده مورد هایشاخص نیترساده

 انسیوار نسبت که يصورت در (Lloyd, 1967). است یيفضا

 عیتوز باشد،1 از ترکوچک ای و برابر تر،بزرگ نيانگيم به

 کنواختی و يتصادف ،يتجمع بيترت به موردنظر حشرة یيفضا

 شاخص ن،يانگيم به انسیوار نسبت ۀمحاسب از پس. بود خواهد

DI نسبت داريمعن اختالف وجود آزمون انجام منظور به 

  شد محاسبه (1) ۀرابط از ،1 عدد با ن،يانگيم به انسیوار

.(Pedigo and Buntin, 1994) 

 

(1)              𝐼𝐷 =
(n−1)𝑆2

m
  

 m( و )نمونه تعداد n( ؛)هانمونه انسیوار) 2S ،رابطه نیا در

 از Z عددی مقدار ID ۀمحاسب از پس .است) هاداده نيانگيم

  :شد محاسبه( 2) ۀرابط

(2)                 𝑍 = √2𝐼𝐷 − √2(𝑣 − 1) . 

 نمونه تعداد n و (v = n-1) آزادی ۀدرج v ،رابطه نیا در

≤Zرمقدا اگر .است  نوع از توزیع فضایي باشد،  1.96

- ≥ Z و يتصادف عیتوز ، Z > -1.96 < 1.96نيب ،يتجمع

 Pedigo and) بود خواهد کنواختی نوع از عیتوز 1.96

Buntin, 1994). 

 

 ایج و بحثنت

 های کیویتوت در باغ سپردارتغییرات جمعیت 

اد در مناطق مختلف نشان د پراکنش سپردار مقایسه ميزان

 های حشرات کامل وکه ميزان آلودگي)ميانگين تراکم سپر

پژوهش های شپشک( در غرب گيالن در سال اول اجرای پوره

ال س در حالي که در ،( بود1395) ( بيشتر از سال دوم1394)

ر د. (1)جدول  ( دوباره روند افزایشي پيدا کرد1396) سوم

 و غرب ميانگين جمعيت سپردار بالغ در شرق ،1394سال 

ح در یک سط 0/86 ± 58/6و  4/88 ± 25/14 به ترتيب گيالن

ن که در مقایسه با مناطق مرکزی گيال ندآماری قرار داشت

 1395. در سال داشتداری تفاوت معني (2/82 ± 36/8)

به  ،کاهش یافت 94ميانگين جمعيت سپردار بالغ نسبت به سال 

ر د 2/55 ± 15/3تا  در شرق گيالن 8/77 ± 24/3طوری که از 

ميانگين جمعيت  1396. در سال غرب گيالن نوسان داشت

و  کزمربود که با مناطق   8/77 ± 24/3 سپردار در شرق گيالن

 ± 78/4و  2/55 ± 15/3 هایبا ميانگين ترتيببه گيالن غرب

 (.1دار بود )جدول دارای تفاوت معني 2/51
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های در باغ Pseudaulacaspis pentagonaسپردار توت  (معيارخطای ±)ميانگين جمعيت پوره و حشرات کامل -1جدول 

 1396تا  1394های کيوی استان گيالن طي سال

Table 1. Population density of nymph and adult (Mean±SE) of Pseudaulacaspis pentagona in Kiwi fruit 

orchards of Guilan province during 2015-2017 

Year 

Nymphal Scale Adult Scale 

Region Region 

West Center East West Center East 

2015 70.8 ± 8.92 a 68.2 ± 8.49 b 65.8 ± 8.96 b 86.0 ± 6.58 a 82.2 ± 8.36 b 88.4 ± 14.25 a 

2016 29.4 ± 3.69 c 49.6 ± 3.29 b 65.0 ± 5.17 a 29.4 ± 2.18 c 35.8 ± 6.48 b 40.4 ± 4.09 a 

2017 41.6 ± 6.25 c 46.0 ± 4.85 b 68.0 ± 4.33 a 55.2 ± 3.15 b 51.2 ± 4.78 b 77.8 ± 3.24 a 

 باشد.درصد بين مناطق مختلف مي 05/0 سطح در دارمعني تفاوت وجود دهندةدر هر ردیف نشان متفاوت حروف 
* Different letters in each row indicate significant differences between different regions (P<0.05) 

 

تعداد  1395در سال  )رشت(، در حوزه مرکزی گيالن

روز بود که  21، سلسيوسدرجه  35ينه دمای باالی روزها با بيش

روز(  13، )1396روز( و  12، )1394های در مقایسه با سال

تعداد روزها  1395(. از سوی دیگر، در سال 2شکل ) بيشتر بود

روز بود که در  46، سلسيوسدرجه  1با کمينه دمای کمتر از 

يشتر بود. روز( ب 5) 1396روز( و  20) 1394های مقایسه با سال

این احتمال وجود دارد که دماهای خيلي باال و خيلي پایين در 

در مقایسه با دو سال دیگر، شرایط را برای رشد و  1395سال 

 .(1)شکل  شپشک نامساعد کرده باشد تکثير
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بخش مرکزی  های کيوی دردر باغ Pseudaulacaspis pentagonaتغييرات بيشينه، کمينه دما و تعداد حشرات سپردار  -1شکل 

 1396تا  1394های استان گيالن طي سال
Figure 1. Max, Min temperature and number of Pseudaulacaspis pentagona in Kiwi fruit orchards in 

central region of Guilan province during 2015-2017 

 

 و کمينه دمای روزانه در غرب گيالن بيشينهبررسي 

)ایستگاه هواشناسي تالش( نشان داد که شرایط دمایي در سال 

ت ارنقش مهمي درکاهش تراکم سپر حشبه احتمال  1395

 1395در سال  . به طوری کههای شپشک داشتکامل و پوره

درجه  35ی روزانه باالی با دمای بيشينه یتعداد روزها

 11) 1394های روز بود که در مقایسه با سال 20، سلسيوس
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تر بود. از سوی دیگر، در سال روز( بيش 8) 1396روز( و 

، سلسيوسدرجه  1تعداد روزها با کمينه دمای کمتر از  1395

 1396روز( و  15) 1394 هایروز بود که در مقایسه با سال 23

بود. این موضوع ممکن است شرایط را برای  روز( بيشتر 7)

 (.2شکل ) رشد و تکثير شپشک نامساعد کرده باشد

0

20

40

60

80

100

120

0

5

10

15

20

25

30

35

40

A
d

u
lt

 a
n

d
 N

y
m

p
h

a
l 

S
c
a

le

M
a

x
  
&

 M
in

 T
e
m

p
e
r
a

tu
r
e
 (

  
C

 )
 

Date

T.Max

T.Min

Pest Population

های کيوی در غرب استان گيالن در باغ Pseudaulacaspis pentagonaييرات بيشينه، کمينه دما و تعداد حشرات سپردار تغ -2شکل 

 1396تا  1394های طي سال
Figure 2. Max, Min temperature and number of Pseudaulacaspis pentagona in Kiwi fruit orchards in west 

region of Guilan province during 2015-2017 

 

 10در طول ميانگين جمعيت سپردار بالغ  1394در سال 

 3/6 ± 35/2 ،در شرق گيالن کيویمتر از شاخه درخت سانتي

 هایبود که در مقایسه با مناطق مرکزی و غرب با ميانگين

در حالي که جمعيت بود. بيشتر  5/5 ± 31/2 و 4/5 ± 78/1

 ر از شاخه در غرب گيالنمتسانتي 10پوره این حشره روی 

 ± 32/1 ، در ناحيه مرکزی استان 75/4 ± 21/1 دارای ميانگين

 1395بود. در سال  75/4 ± 03/2 و در شرق استان گيالن 65/4

نسبت  سانتي متر از شاخه 10روی  ميانگين جمعيت سپردار بالغ

 2/3 ± 02/1 کاهش پيدا کرده و در شرق گيالن 94به سال 

 هایدو منطقه مرکز و غرب گيالن با ميانگين بود که بيشتر از

ميانگين  1396بود. در سال  75/1 ± 31/0 و 9/2 ± 35/0

بود که با مناطق  5/4 ± 88/0 جمعيت سپردار در شرق گيالن

 1/3 ± 66/0 و 1/3 ± 45/0 هایغرب و مرکز گيالن با ميانگين

-این وضعيت در مورد پوره سپردار نيز در سال (.2)جدول  بود

تقریبا های نوساننيز صدق کرده و دارای  1396و  1395های 

ميانگين جمعيت پوره  95به طوری که در سال  ،یکنواختي بود

 ، 00/2 ± 12/0 در غرب، مرکز و شرق استان گيالن به ترتيب

نيز جمعيت  1396بود. در سال  00/4 ± 09/1 و 05/3 ± 01/1

 ± 64/0 تيبترپوره در غرب، مرکز و شرق استان گيالن به

 (.2بود )جدول  9/3 ± 52/0 و 0/3 ± 11/0 ، 02/3

، دمای بيشينه باالتر 1395و  1394 در شرق گيالن، در سال

تنها دو روز با  1396درجه سلسيوس ثبت نشد و در سال  35از 

درجه سلسيوس ثبت شد. در حالي که  35دمای بيشينه باالتر از 

درجه  1ای کمتر از تعداد روزهای با کمينه دم 1395در سال 

 14) 1394های مقایسه با سال روز بود که در 33سلسيوس، 

به رسد که روز( بيشتر بود. بنابراین به نظر مي 4) 1396روز( و 

در بخش شرقي استان  1395دمای کمينه در سال احتمال 

گيالن برای رشد و تکثير شپشک توت محدودکننده بوده 

 (.3شکل است )
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بخش شرقي  های کيوی دردر باغ Pseudaulacaspis pentagonaکمينه دما و تعداد حشرات سپردار  و تغييرات بيشينه -3شکل 

 1396تا  1394های استان گيالن طي سال
Figure 3. Max and Min temperature and number of adult and nymphal scale of Pseudaulacaspis 

pentagona in Kiwi fruit orchards in east region of Guilan province during 2015-2017 

 

 تغییرات میزان پارازیتیسم

های اجرای پژوهش، فعاليت زنبور پارازیتویيد طي سال

 10نيز هرچند اندک بود )کمتر از  A. procliaجي خار

ها مشاهده شد. همچنين برداریدرصد(، ولي در بيشتر نمونه

های کيوی، دارای روی این سپردار در باغ E. berleseiزنبور 

در . (Bazrafshan et al., 2010)اوج فعاليت بود  6 تا 4

 شکاری کنار زنبورهای پارازیتویيد، فعاليت کفشدوزک

Chilocorus bipustulatus L.  ها و نيز در تغذیه از پوره

 برداری مشاهده شد.ها و در بيشتر مناطق نمونهشپشک

، ميزان پارازیتيسم سپردارهای بالغ در غرب 1394در سال 

ین دامنه در بخش درصد متغير بود. ا 95/21تا  5/19گيالن بين 

درصد و در شرق گيالن  41/25تا  23/15مرکزی گيالن بين 

بين مناطق مختلف  .درصد برآورد شد 26/25تا  92/16بين 

برداری نيز در بيشتر مواقع اختالف استان در هر نوبت نمونه

دار دیده شد. درصد پارازیتيسم در شرق گيالن نسبت به معني

 (.2دار بود )جدول معنيدو منطقه دیگر دارای اختالف 

، ميزان پارازیتيسم سپردارهای بالغ در غرب 1395در سال 

 78/38تا  18برداری بين های مختلف نمونهگيالن در تاریخ

درصد متغير بود، در حالي که در ناحيه مرکزی گيالن ميزان 

درصد و در شرق گيالن بين  88/25تا  76/11پارازیتيسم بين 

(. در سال 2گيری شد )جدول اندازه درصد 53/23تا  39/13

، ميزان پارازیتيسم سپردارهای بالغ در غرب گيالن بين 1396

درصد نوسان داشت. همچنين ميزان  27/27تا  33/20

درصد  73/23تا  03/18پارازیتيسم در ناحيه مرکزی گيالن بين 

(. 2درصد بود )جدول  15/22تا  07/13و در شرق گيالن بين 

برداری نيز در بيشتر ف استان در هر نوبت نمونهبين مناطق مختل

دار دیده شد. درصد پارازیتيسم در غرب مواقع اختالف معني

دار بود گيالن نسبت به دو منطقه دیگر دارای اختالف معني

 (.2)جدول 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
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های کيوی در در باغ یبردار نمونه مختلف یهاخیتار در  Pseudaulacaspis pentagonaجمعيت سپردار توت -2جدول 

 1396تا  1394های استان گيالن طي سال

Table 2. Population density of Pseudaulacaspis pentagona at different sampling dates in Kiwi fruit 

orchards of different regions of Guilan province during 2015-2017 

Parasitism 

percentage of 

adult 

Number of 

(Mean ±SE) 

adults on  10 

cm 

Number of 

(Mean ±SE) 

nymphs on 

10 cm 

Total 

parasitized 
scales 

Total 

adult 

scale 

Total 

nymphal 

scale 

Site of 

sampling 
Region 

Date of 

sampling 
Year 

20.83 ± 5.24 A 3.9 ± 0.45 2.1 ± 0.2 25 78 42 Talesh West 1394.2.7 

1394 

19.5 ± 4.31 B′ 4.2 ± 1.32 3.75 ± 1.02 31 84 75 Rezvanshar  1394.3.4 

20.26 ± 4.23 C 4.55 ± 1.36 3.1 ± 0.56 31 91 62 Bandar Anzali  1394.4.16 

21.95 ± 5.11 D 3.45 ± 0.65 4.75  ± 1.21 36 69 95 Bandar Anzali  1394.5.21 

20.21 ± 3.99 E′ 5.4 ± 1.78 4 ± 2.01 38 108 80 Talesh  1394.7.5 

18.6 ± 3.98 A′ 4.15 ± 1.65 2.3 ± 0.11 24 83 46 Rasht Center 1394.2.9 

17.53 ± 4.24 B″ 3.8 ± 0.65 3.9 ± 1.06 27 76 78 Rasht  1394.3.10 

20.44 ± 5.01 C 4.2 ± 1.23 2.65 ± 0.87 28 84 53 Fooman  1394.4.13 

15.23 ± 4.54 D′ 2.9 ± 0.45 4.65 ± 1.32 23 58 93 Rasht  1394.5.13 

25.41 ± 3.78 E 5.5 ± 2.31 3.55 ± 1.21 46 110 71 Rasht  1394.6.22 

16.92 ± 4.65 A″ 4.35 ± 1.33 2.15 ± 0.54 22 87 43 Langerood East 1394.2.2 

21.43 ± 5.78 B 4 ± 1.24 3.7 ± 1.05 33 80 74 Astaneh  1394.3.5 

21.58 ± 4.56 C 4.3 ± 1.35 2.65 ± 0.65 30 86 53 Roudsar  1394.4.10 

22.15 ± 4.89 D 3.15 ± 0.89 4.75 ± 2.03 35 63 95 Langerood  1394.6.1 

25.26 ± 3.65 E 6.3 ± 2.35 3.2 ± 1.01 48 126 64 Langerood  1394.7.11 

18.00 ± 3.98 A′ 1.1 ± 0.02 1.4 ± 0.01 9 22 28 Talesh West 1395.2.11 

1395 

20.63 ± 4.24 B′ 1.4 ± 0.03 1.75 ± 0.32 13 28 35 Rezvanshar  1395.3.17 

24.56 ± 5.01 C 1.6 ± 0.14 1.25 ± 0.45 14 32 25 Bandar Anzali  1395.4.19 

25.33 ± 4.54 D 1.75 ± 0.31 2 ± 0.12 19 35 40 Bandar Anzali  1395.5.6 

28.78 ± 3.78 E 1.5 ± 0.11 0.95 ± 0.11 19 30 19 Talesh  1395.6.30 

18.92 ± 3.98 A′ 1.1 ± 0.01 2.6 ± 0.14 14 22 52 Rasht Center 1395.2.8 

22.89 ± 4.24 B 1.75 ± 0.08 2.4 ± 0.78 19 35 48 Rasht  1395.3.18 

22.00 ± 5.01 C′ 2.9 ± 0.35 2.1 ± 0.24 22 58 42 Fooman  1395.4.13 

11.76 ± 3.54 D″ 1.2 ± 0.05 3.05 ± 1.01 10 24 61 Rasht  1395.5.9 

25.88 ± 3.78 E′ 2 ± 0.12 2.25 ± 0.32 22 40 45 Rasht  1395.6.28 

23.53 ± 4.65 A 3.2 ± 1.02 2.75 ± 0.14 28 64 55 Langerood East 1395.2.4 

19.57 ± 5.78 B′ 1.5 ± 0.02 3.1 ± 0.68 18 30 62 Astaneh  1395.3.8 

16.94 ± 4.56 C″ 2.2 ± 0.03 4 ± 1.09 21 44 80 Roudsar  1395.4.20 

18.75 ± 4.89 D′ 1.3 ± 0.08 2.7 ± 0.23 15 26 54 Langerood  1395.5.19 

13.39 ± 3.65 E″ 1.9 ± 0.15 3.7 ± 0.64 15 38 74 Langerood  1395.7.26 

23.38 ± 3.24 A 2.2 ± 0.24 1.6 ± 0.32 18 44 33 Talesh West 1396.2.9 

1396 

20.43 ± 3.31 B′ 2.6 ± 0.14 2 ± 0.12 19 53 40 Rezvanshar  1396.3.17 

27.27 ± 3.23 C 3 ± 0.43 1.5 ± 0.11 24 59 29 Bandar Anzali  1396.4.25 

27.18 ± 3.11 D 3.1 ± 0.45 2 ± 0.14 28 62 41 Bandar Anzali  1396.5.22 

20.33 ± 3.99 E 2.9 ± 0.35 3.2 ± 0.64 25 58 65 Talesh  1396.7.4 

20.51 ± 3.98 A′ 2.2 ± 0.12 1.7 ± 0.12 16 43 35 Rasht Center 1396.2.4 

23.60 ± 3.24 B 2.4 ± 0.32 2.1 ± 0.11 21 48 41 Rasht  1396.3.22 

21.52 ± 3.01 C′ 2 ± 0.11 1.9 ± 0.14 17 40 39 Fooman  1396.4.18 

23.73 ± 4.54 D′ 3.2 ± 0.56 2.7 ± 0.21 28 63 55 Rasht  1396.5.25 

18.03 ± 2.78 E′ 3.1 ± 0.66 3 ± 0.11 22 62 60 Rasht  1396.6.29 

17.70 ± 4.12 A″ 3 ± 0.45 2.5 ± 0.24 20 61 52 Roudsar East 1396.2.3 

16.78 ± 2.78 B″ 3.7 ± 0.75 3.4 ± 0.64 24 75 68 Langerood  1396.3.10 

13.07 ± 2.56 C″ 3.7 ± 0.74 3.9 ± 0.52 20 75 78 Chaboksar  1396.4.14 

22.15 ± 3.89 D″ 4.4 ± 0.84 3.5 ± 0.43 35 88 70 Langerood  1396.5.10 

16.16 ± 3.15 E″ 4.5 ± 0.88 3.6 ± 0.66 32 90 72 Astaneh  1396.6.19 

بودعدد  20، برداریهای در هر نمونه. تعداد شاخه. 
* The number of branches in each sampling was 20. 
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 آلودگي به سپردار توت در بر اساس نتایج این پژوهش،

کيوی هر سه منطقه شرق، مرکزی و غرب گيالن  هایباغ

وجود داشت. شایان ذکر است که جمعيت سپردار در منطقه 

شرق گيالن نسبت به مناطق مرکزی و غرب گيالن دارای 

ن ای شتری بود. یکي از دالیل احتمالي پراکنش وسيعتراکم بي

-مي آن آفت در بيشتر مناطق استان، متنوع بودن دامنه ميزباني

ان های مختلف درختتواند روی گونهباشد. زیرا این آفت مي

د. ميوه، گياهان زینتي و جنگلي مستقر شود و فعاليت نمای

عالوه گزارش کرد که این آفت  1368چنانکه رجبي در سال 

ی، بر درختان توت روی سایر گياهان مانند هلو، گردو، کيو

 اردآلوچه، بيد، ليلکي، یاس، شمشاد و شمعداني نيز وجود د

(Rajabi, 1989). 
عوامل متعددی بر پویایي جمعيت سپردار توت موثر 

دمایي )روزهایي با بيشينه دمای های نوسانبه طوری که  ،هستند

تواند به درجه سلسيوس( مي 1ای درجه و کمينه دم 35باالی 

توت  عنوان عامل محدودکننده شيوع و افزایش تراکم سپردار

در پژوهش حاضر نيز به نظر  .(Benassy et al., 1961)باشد 

های ثبت شده هواشناسي، دمای بيشينه رسد با توجه به دادهمي

برداری بر تراکم جمعيت سپردار و کمينه طي سه سال نمونه

 1395به طوری که تراکم جمعيت سپردار در سال  ؛تندتاثير داش

درجه و  35به دليل داشتن تعداد روزهای زیاد با دمای بيشينه 

تر کم 1396و  1394به سال  تدرجه سلسيوس نسب 1کمينه 

تر در مورد سایر بود. البته باید توجه داشت که اطالعات دقيق

بارندگي،  های هواشناسي مانند ميزان رطوبت، روزهایمولفه

تا تجزیه و تحليل بهتری در  ،وزش باد و غيره نيز ضروری است

سوی دیگر، نقش  مورد نوسان جمعيت آفت صورت گيرد. از

در پارازیتيسم و  E. berleseiپررنگ زنبور پارازیتویيد 

تمام در  زیرا ،کاهش جمعيت سپردارتوت غير قابل انکار است

به  ؛نبور قابل توجه بودبرداری شده فعاليت این زمناطق نمونه

 طوری که طبق نتایج حاضر درصد پارازیتيسم سپردار توت،

P. pentagona توسط زنبور E. berlesei  در مناطق مختلف

استان گيالن و در هر سه سال نمونه برداری تقریباً مشابه و بين 

 (.2جدول ) درصد متغير بود 50تا  34

 ,Al Hoseini) الحسيني و (Baghbani, 1990) باغباني

درختان از  باالی این زنبور را سميتیپاراز تيفعال زين (1998

ميزان  به طوری که ؛اندگزارش کرده مازندرانو از  کيوی

 وE. berlesei  خليپارازیتيسم دو گونه زنبور پارازیتویيد دا

E. fasciata  شرق گيالن غرب مازندران و درختان کيوی در

. (Al Hoseini, 1998) است درصد برآورد شده 84تا 

 کورگاننتایج مشابه  پژوهش حاضردرصد پارازیتيسم در 

(Gurkan, 1982) دو  ميزان پارازیتيسم که بود در ترکيه

روی سپردارتوت Aphitis diaspidis  و E. berlesei زنبور

 رسد کهکرد. به نظر ميدرصد گزارش  4/57را در مجموع 

 84)از  ر استان گيالنکاهش ميزان پارازیتيسم طي دهه اخير د

 50به حداکثر  در پژوهش الحسيني 1998درصد در سال 

تواند ناشي از تعطيلي اضر( ميدرصد در پژوهش ح

عدم  و E. berlesei های پرورش زنبورپارازیتویيدانسکتاریوم

این حال، همين  کار باشد. باداران کيویآن در ميان باغ توزیع

توان به عنوان این زنبور را ميیتيسم ساالنه توسط پارازميزان 

عوامل کاهش جمعيت سپردار توت در استان گيالن  یکي از

 .در نظر گرفت

های انجام الگوی توزیع فضایي سپردار توت نيز طي سال

در سه منطقه غرب، مرکزی و شرق گيالن محاسبه شد  پژوهش

از نوع بيشتر آفت  ها و حشرات کاملپوره فضایي توزیعو نوع 

 (.3)جدول  دست آمدبهو تصادفي تجمعي 
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الگوی توزیع فضایي و پارامترهای محاسبه شده با استفاده از روش واریانس به ميانگين برای سپردار توت در مناطق مختلف  -3جدول 

1396الي  1394های در سالگيالن استان   
on pentagona  Pseudaulacaspis /m for2Spatial distribution and parameter estimated from s .3Table 

different regions of Guilan province in 2015-2017 

2017 2016 2015 
Region 

Stage of 

Growth Distribution Z ID s2/m Distribution Z ID s2/m Distribution Z ID s2/m 

Aggregated 3.13 18.82 4.70 Random 1.31 9.29 2.32 Aggregated 3.71 22.52 5.63 West 

Nymph Random 1.53 10.26 2.56 Random -0.04 4.37 1.09 Aggregated 3.50 21.15 5.28 Center 

Random 0.32 5.52 1.38 Random 1.06 8.24 2.06 Aggregated 3.98 24.41 6.10 East 

Random -0.31 3.60 0.90 Random 0.13 4.91 1.22 Random 1.48 10.06 2.51 West 

Adult Random 1.23 8.96 2.24 Random 0.57 6.39 1.59 Aggregated 2.83 17.04 4.26 Center 

Random 0.76 7.07 1.76 Random 0.47 6.04 1.51 Aggregated 3.95 24.17 6.04 East 

 

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که فعاليت زنبور پارازیتویيد 

ولي در  ،درصد( 10اندک بود )کمتر از  A. procliaخارجي 

ها مشاهده شد. شایان ذکر است باغباني برداریبيشتر نمونه

(Baghbani, 1990) الحسيني و (Al Hoseini, 1998)  نيز

 بودند. گزارش کرده فعاليت این پارازیتویيد را در استان گيالن

روی این سپردار در  E. berleseiزنبور  ،در پژوهشي دیگر

 Bazrafshan et) فعاليت بوداوج  6 ات 4های کيوی دارای باغ

al., 2010) . در کنار زنبورهای پارازیتویيد، فعاليت

نيز در حال تغذیه از  C. bipustulatus شکارگرکفشدوزک 

برداری مشاهده شد. ها و در بيشتر مناطق نمونهها و شپشکپوره

سپردار توت  هایاین کفشدوزک به عنوان یکي از شکارگر

 .(Baghbani, 1990)شده است  در گيالن معرفي

ها، تغييرات دمایي و رطوبتي و برداریاساس نمونه بر

آمده دستبه E. berlesei سم زنبوريهمچنين ميزان پارازیت

که آلودگي در هر سه منطقه شرق، مرکزی و  شدمشخص 

های کيوی وجود دارد. از غرب گيالن با توجه به توسعه باغ

در بيشتر مناطق استان متنوع  دالیل پراکنش وسيع این آفت

دمایي )روزهایي با  هایباشد. نوسانبودن دامنه ميزباني آن مي

درجه کمتر از یک درجه و دمای  35بيشتر از ميانگين دمای 

تواند به عنوان عامل محدود کننده شيوع و مي سلسيوس(

سوی دیگر نقش پررنگ زنبور  افزایش تراکم آفت باشد و از

ان پارازیتيسم آفت شپشک سپردار توت غير ميز پارازیت در

شده وجود برداریمناطق نمونهتمام زیرا در  ،قابل انکار است

از دالیل افزایش تراکم و  .زنبور پارازیت قابل توجه بود

تواند های کيوی استان ميآلودگي شپشک سپردار توت در باغ

وضعيت رکود نوغانداری منطقه و رها شدن تعداد زیادی از 

برداری و های توت باشد که به دليل عدم بهرهختان و باغدر

مراقبت از این درختان )برداشت نشدن شاخ و برگ برای 

صورت منبع و کانون آلودگي آفت پرورش کرم ابریشم( به

ها درصد نماید. هرچند بر اساس نمونه برداریسپردار عمل مي

-اطق ميهای توت رها شده نيز مشابه سایر منپارازیتيسم باغ

عنوان ها در این درختان هميشه بهولي تراکم شپشک ،باشد

 باشد.کانون آلودگي مي
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Abstract 

The mulberry scale pest Pseudoulacaspis pentagona (Targioni) (Hem.: Diaspididae) has entered Kiwi 

orchards causing worries to gardeners in recent years. The damages of this pest by feeding of both adults 

and nymphs from host plant sap, which weakens the plant and cause gradual death of the tree. In the 

current study, three geographical regions of Guilan province (i.e. west, east, and central) where the kiwi 

fruit is largely planted were selected. During 2015-2016 pest population changes and the rate of pest 

parasitism were studied. The results indicated variations in pest density in the studied areas. The spatial 

distribution pattern of nymphs and adults of these regions were aggregated and random. The highest pest 

density was recorded in 2015 from the east of Guilan (88.4 ± 14.25 adult scales in 10cm) while, 40.4 ± 

4.09 and 77.8 ± 3.24 were recorded in 2016 and 2017 respectively. The Temperature fluctuations and 

parasitism by Encarsia berlesei Howard were found to be the limiting factors for pest activity. The 

presence of parasite was found to be remarkable in sampled areas. The highest number of parasitized was 

recorded in the third generation (38.78 parasited adult scales in 10 cm) from east Guilan in 2015. The 

annual parasitic activity rate of this parasitoid can be considered as one of the most important options in 

management of mulberry scale pest on the kiwi. The results could be improved and incorporated in 

management of this important pest. 
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