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Abstract 

The Eulecanium tiliae is widely distributed in most parts of Iran, including western parts as a potential threat for different kinds of 

fruit trees. During 2016-2018, the morphology and biology of this pest was studied in natural conditions (Sahneh’s cherry orchard). 

Sampling interval times were variable throughout the growing season. The reproductive adult females were collected and reared in laboratory 

condition and microscopic slides were made for species identification. Overwintering stage was as second nymphal instar on 1-2 years-old  

twigs. They have only one generation per year, This species appeared in considerable population on the twigs of individual cheery tree. 

Males were not found during the study of its life history. The reproductive female emerged in April, and began to oviposit from early May to 

early June. This species reproduce parthenogenetically. The number of eggs per female on, E. tiliae estimated, 570 (200-1000). The first 

instars appeared at the end of May, spread out and settled on both surfaces of the leaves.  
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 مقدمه

دارای بادن  اکثارا    Coccidaeهای نرم تن شپشکخانواده 

شناسای ایان   . از دیگر خصوصیات مهام ریخات  کروی هستند

، یک جفات  9خانواده دارا بودن موهای مرتبط با روزنه تنفسی

باشد در انتهای بدن می 3و شکاف مخرجی 0ی مخرجیصفحه

(Hodgson, 1994 این خانواده .) متعلق به راستهHemiptera زیر ،

.در اسات  Coccomorphaی و باالخانواده Sternorrhynchaراسته 

 911گوناه در بایش از    9983دارای  خاانواده این حال حاضر 

، باشندمیجنس  91 وگونه  35در ایران دارای و  جنس در دنیا

 ت کاه اسا  Eulecaniumهای مهام ایان خاانواده    جنس یکی از

 2016) گونااه در ایااران اساات سااه گونااه در دنیااا و 19دارای 

García Morales et al., Moghaddam, 2013;.) 

بانک  در Eulecanium tiliae (Linnaeus, 1758)نام شپشک 

همناااام  73 دارایدر حاااال حاضااار  (ScaleNet) اطالعااااتی

(Synonyms)  اسات (Garcia Morales et. al., 2016) .   ایان آفات

نیاز  روی درختان میاوه و زاقزاقاک    E. tiliae (coryli)تحت نام 

 سان دوم  صورت پورهگذرانی آن به زمستان ه وآوری شدجمع

 .(Behdad and Barooti, 1978) بوده است

(، Salixچناین بیاد )  هم روی درختان میوه واز این گونه 

آن بااه  گااذرانیزمسااتان ،( نیااز گاازارش شاادPopulsصاانوبر )

)نر و ماده( است و با افازایش ارتفااع از    دوصورت پوره سن 

 Radjabi)د یابا سطگ دریا، نسبت جنسی نر به ماده افزایش می

and Rezwani, 1986) . در اوقین گزارش ایان گوناه   دسترسی به

وقای حادود    توسط مرحوم دواچی برای ما مودور نشد، ایران

تن توساط مرحاوم   های نرمای از شپشکسال پیش، نمونه 85

هاای میزباان   جالل افشار از رشت و شایراز روی سار شااخه   

تشاخی    E. tiliae 4آوری که توسط بودنهاایمر ناشناخته جمع

 ،های ایران جدید معرفای گردیاد   داده شد و برای فون شپشک

، 9137در ساال  ب  از بودنهاایمر،  ق 1ند آرچینجیالسکایچ هر

                                                 
1 Spiracular setae  
2 Anal plats 
3 Anal cleft 
4 Bodenheimer 
5 Archangelskaya 

 شناسایی کارده باود   .Lecanium coryli Lاین گونه را تحت نام 

Bodenheimer, 1944)). 

گوناه از   هشات  در فهرست آفات کشاورزی ایران تعداد

روی  E. tiliaeثبات شاده اسات و گوناه      Eulecuniumجانس  

Rosaceae    گیالس، آقو و سایر درختاان میاوه سردسایری( و( 

Salicaceae   ،مرکاازی و اصاافهان  )بیااد و صاانوبر( از تهااران

درچااک قیساات  (.9373)ماادرس اول،  تگاازارش شااده اساا

 بااه میااوهدرختااان هااای ایااران، ایاان گونااه روی   شپشااک

(Cydonia oblonga Miller سایب ،) (Malus domestica Borkh ،)

  Prunus  reuteri ،(Prunus caspica Kovalev and Ekimovآقاو ) 

(Amygdalus) از اصفهان، کرمان، کرمانشاه، سیساتان  پسته وحشی  و

ایان   (.Moghaddam, 2013) شده استو تهران گزارش  بلوچستان

از  هاا مساتور و  و سرشاخه دار شاخهحشرات در قسمت سایه

قرستان کرمانشاه، ر د کنند این گونهشیره پرورده گیاه تغذیه می

روی بادام، آقو، زردآقو و نیز  هان(بو خوزستان )به دشت( )کوه

و  ه اسات ش شاد آوری و گزارجمع شدیدرز با آقودگی نسبتا  

 کنناد وارد مای  گاهی خسارات قاب  توجهی به درختاان میاوه  

(Torabi et al., 2010؛ Roozdar et al., 2013 .) 

بیشاتر بارای    هدف از این تحویق جمع آوری اطالعاات 

زمان دقیق شروع فعاقیت، ها، حشرات نر و ماده، شناسایی پوره

گذرانی، تعاداد نسا  و   ریزی، نحوه زمستاناوج جمعیت، تخم

روی جمعیت شپشک در شهرستان صاحنه   ثیر دما و رطوبتأت

های مدیریت آفت، از آنها باشد تا در برنامهاستان کرمانشاه می

بهره گرفته شود. از دیگر اهداف این پژوهش، اطالع از اثر دما 

 و رطوباات در نوسااانات جمعیاات مراحاا  مختلااف شپشااک 

E. tiliae .است 

 

 روش و بررسي

در شهرساتان صاحنه اساتان     برداری طای دو ساال  نمونه

 N″51′01ᵒ34 ،E″01′49ᵒ47کرمانشاه )در موقعیت جغرافیایی 

 صاورت دریا( باه  سطگ متر از 9371بین  ارتفاعی میانگین باو 

باا  گایالس،    ازیاک  متغیار  بارداری نمونه فواص  با و تصادفی
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 ،E. tiliaeزیسات شناسای شپشاک     بررسی منظور شد. به انجام

 باین  فواص  انتخاب شدند و تصادفی طور های آقوده بهدرخت

 برای برداریمتر بود. واحد نمونه ده های مورد بررسیدرخت

درختاان   سرشااخه  وسط مترسانتی 05 خانواده این هایشپشک

روی  گونه در مرحله سن دو اغلب شد )چون این نظرگرفته در

 بارداری نموناه  باار  هار  شود(. درسرشاخه دو ساقه مستور می

یک قبا    سن ها در حفره زیر بدن حشره مادر، پورهتخم تعداد

دو مساتور   سان  پاوره  از خروج در حفره زیر بدن حشره مادر،

شد.  ثبتو  روی برر و یا سرشاخه و حشرات کام  شمارش

ماورد بررسای قارار     نموناه  35برای تعیین اندازه نمونه، تعداد

حاص ، میانگین تعداد حشارات  گرفت. سپس بر اساس نتایج 

شمارش شده، واریانس، انحاراف معیاار، خطاای اساتاندارد و     

 محاسبه گردید.  RV درصد خطای نسبی یا

            ( 9معادقه )
  

 ̅
 955 

 و اوقیاه  بردارینمونه هایداده میانگین  x معادقه این در که

SE خطای مودار اینکه به توجه باشد. بامی آن استاندارد خطای 

درصاد   01 از کمتار  اوقیه بردارینمونه حاص  از هایداده نسبی

 استفاده نیاز مورد ینمونه تعداد تعیین برای زیر یمعادقه از بود،

 شد.

          ( 2معادقه )
    

   ̅
   

 موادار  t نیاز، مورد ینمونه تعداد معادل N معادقه، این در

 تعاداد نموناه،   آزادی یدرجاه  حساب  بار  t-student جادول 

 SD و  اوقیه بردارینمونه هایداده انحراف معیارD   سطگ قباول

 در نظاار گرفتااه شااد  91/5باشااد کااه در ایاان تحویااق  ماای

(Rajabi, 1999.) 

 

 نتایج و بحث

در زمان تفاریخ باه رنار زرد     .E. tiliae L پوره سن یک

ها ها به رنر قرمز هستند. شاخکباشد. چشممای  به قرمز می

شش بندی، بند سوم و بند انتهایی شاخک بلنادتر از بنادهای   

دیگر است. همه بندهای شاخک دارای ماوی ریازی هساتند.    

، پنج و شش شاخک وجاود  چهارموهای ضخیم روی بندهای 

ی بادن  موی ضخیم در حاشایه  (25≥) دارد. دارای یک ردیف،

های سن یک در ناحیه قفس سینه دارای دو جفات  است. پوره

نه تنفسی مشخ  هستند، که از طریاق شایار تنفسای، باا     روز

موهای روزنه تنفسی ارتباط دارند؛ معموال  انادازه و ضاخامت   

ای موهای روزنه تنفسی به طور واضگ بیشتر از موهای حاشایه 

است. شیار روزنه تنفسی در زیر قفس سینه، باین اساپیراک  و   

ردیاف از   موهای روزنه تنفسی قرار دارد، این شیار دارای یک

ی ماواد ماومی سافیدرنر    ای ترشگ کنندهحجره پنجصفحات 

گریزند و به نظر میرسد مانناد   است؛ این رشته های مومی آب

گای  هنگام بارند  Porphyrophora (Margarodidae)های شپشک

را  1اتاقک هاوایی ارتباط تبادل هوا بین موهای روزنه تنفسی و 

وم از قسمت خلفای سار   خرط .(Vahedi, 2019) تسهی  نمایند

گیرد اما ظاهرا در بین کوکسای پاهاای جلاو خاارج     می ءمنشا

از  مشخصاه شود و به سمت عوب بدن متمای  اسات؛ ایان   می

هااای هااای مهاام تاکسااونومیکی زیاار راسااته     ویااژه گاای 

Auchenorrhyncha   وSternorrhyncha ( استMcGavin, 2001) .

باشاد. قاب پاایین دارای    بلند، نازک و مومانند مای  هااستایلت

هشت موی حسی است. پاها باه خاوبی رشاد کارده،     شش تا 

ی حسی و یک مو بلند قارار دارناد.   ران، دو حفرهروی هر پی

مثلثی شک  هستند. قاب مخرجای    7دارای دو صفحه مخرجی

برابار طاول بادن( اسات. حلواه       3/9 ≥دارای یک موی بلند )

به خوبی توسعه یافته و دارای شش مو اسات. پاوره    8مخرجی

های سن یک متحرک و فعال هستند و انتشار آفت عمادتا  در   

 (.9)شک   گیردگی صورت میسن اول پوره

بدن بیضای شاک  و بنادهای شاکم     دارای پوره سن دو 

 ها شش بنادی؛ موهاای حاشایه بادن،    مشخ  است. شاخک

قارار دارناد.    متراکمعدد و در یک ردیف منظم و  71بیش از 

برابر طول بادن( و دو   0 ≤های بلند )این پوره دارای استایلت

جفت روزنه تنفسای مشاخ  در ناحیاه قفاس ساینه اسات.       

تار از موهاای   موهای روزنه تنفسای معماوال  ضاخیم و کوتااه    

                                                 
6 Atrium 
7 Anal plate 
8 Anal ring 
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هاای  ای هستند. صفحات مخرجی مثلثای شاک  و قاب    حاشیه

در پوره سن دو مخرجی فاقد موی بلند هستند. شیار مخرجی 

هاای سان   تر است. پوره سن دو بر خاالف پاوره  توسعه یافته

یک، فاقد موی بلند روی قوب مخرجی هستند. طاول موهاای   

ای است و شیار مخرجای  تر از موهای حاشیهروزنه تنفسی کم

 (.9تر است )شک  توسعه یافته

 

   

1st instar 2nd instar Adult female 

 
 

 ( IIو III) دو و ، پوره های سن یک.Eulecanium tiliae Lو ماکروسکوپی( شپشک،  خصوصیات مرفوقوژیکی )میکروسکوپی -1شکل 

 .(I و IV)و حشره کام  ماده
Fig. 1. Morphology characters of nut scale, Eulecanium tiliae L. first and second instar (I,II); a photo and preparasion of dult female (I, IV).  
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هاای زناده بااق  هنگاام     مااده شپشاک   بااق   بدن شپشک

سامت   -9باشاد )شاک    ای سایر مای  ریزی به رنر قهوه تخم

تاری  هاای جاوان دارای رنار روشان    راست باال(، اما نموناه 

و سطگ زیرین بادن   قطر(≥ میلی متر4کروی )هستند. بدن نیمه

ریازی دارای  ریزی تخت اما هنگام و بعاد از تخام   قب  از تخم

( Brood chamberمحفظه تخم )توّعر زیرین است که اصطالحا  

هشت بنادی اماا ضاعیف و     یا ها هفتشود. شاخکنامیده می

ها بلند و مو مانندند و . استایلت(IV-A-9نازک هستند )شک  

ای بلناد و باریاک و   طور مشخ  به شک  میلاه  قب پایین، به

عمود بر بدن قرار دارد. طول آن برابر با نصف قطر بدن اسات  

شکاف  ها مساوی و یا بیشتر از قطر بدن است. اما طول استایلت

صورت انبوه در زیر بدن قرار  ها بهشخ  و تخمانتهایی بدن م

های جانبی خار مانناد  اند. موهای حاشیه بدن در قسمتگرفته

 (.IV-D-9و در جلو و عوب بدن بلند و باریک هستند )شک  

، موهاای  (IV-E-9)شک   های تنفسی بزرر و مشخ روزنه

روزنه تنفسی به تعداد سه عدد، کوتاه، هام انادازه، و نزدیاک    

. دارای یک ردیف صافحات  (IV-B-9هم قرار دارند )شک   به

. (IV-G-9)شک   ای روی شیار روزنه تنفسی هستندپنج حجره

( در زیر قفس ساینه  Multilocular disc-poresصفحات غرباقی )

پراکنده هستند. دارای یاک باناد متاراکم از مجااری ترشاحی      

ی ها( در حاشایه زیارین شاکم هساتند. صافحه     )میکروداکت

ی ی پشتی دارای پنج مو و در ناحیهخرجی مثلثی و در ناحیهم

 .(IV-J-9باشد )شک  شکمی دارای چهار مو می

این حشره در بهاار پاس از مادتی تغذیاه، در نیماه دوم      

ها در (. تخم2)شک   کندگذاری میفروردین ماه شروع به تخم

و  055ای، حداق  طور توده توّعر زیرین بدن یا محفظه تخم، به

شوند. دوره نشو و نمای عدد تخم محافظت می 9555حداکثر 

روز و میاانگین   8تاا   7ها، در شرایط معمول آزمایشاگاه  تخم

رنار زرد  ها در ابتدا باه درجه سلسیوس است. تخم 30دمای 

ای تیاره در  روشن بوده، اماا در زماان تفاریخ باه رنار قهاوه      

داد که این حشره دارای یک  شناسی نشانآیند. نتایج زیست می

باشاد.  گذرانی آن به صورت پوره سان دو مای  نس  و زمستان

روشن هستند که اغلاب در  -ایهای سن دو به رنر قهوهپوره

 کنند. گذرانی میها مستور و زمستانداخ  درز و زخم سرشاخه

های سن یک بالفاصاله پاس   مشاهدات نشان داد که پوره

زیر حفره بدن حشرات ماده خاارج  از تفریخ شدن از تخم، از 

نمی شوند، بلکه چناد روزی زیار ساپر حشاره مااده ساپری       

شاوند.  کنند و سپس از شاکاف انتهاایی ماادر خاارج مای      می

تار  ها زیر بدن مادر نزدیاک ظهار باا گارم    معموال  خروج پوره

ها جهت استورار گیرد. هنگام انتشار، پورهشدن هوا صورت می

پردازند؛ باه  جستجوی مح  مناسب میروی میزبان مادری، به 

رسد که شدت تشعشع آفتاب نیز در مادت و سارعت   نظر می

هاا در  این حرکت دخاقت دارند.به هماین خااطر اغلاب پاوره    

شوند. اواخار خارداد مااه ایان     دار مستور میهای سایهقسمت

دهناد.  ها به تغذیه ادامه مای ها در سطگ رویی و زیر بررپوره

وای  مهر ماه نیاز باا کااهش درجاه حارارت و      ها از ااین پوره

تادریج از روی  ها، تا اوای  آبان مااه باه  همزمان با ریزش برر

شوند و در ها مهاجرت کرده و مستور میها بر روی شاخهبرر

تار  بازرر  ها نسبتا  آنجا شروع به تغذیه کرده و کم کم بدن آن

م از های سن دوباال سمت راست(. اوقین پوره 9شود )شک  می

هاای  تر از پورهها بزررشوند. این پورهاواسط تیرماه ظاهر می

 ای تیره هستند.سن اول بوده و به رنر قهوه
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