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زیست شناسی شپشک آردآلود پنبه Phenacoccus solenopsis (Hem.:

) Pseudococcidaeروی درختچه ختمی چینی در شرایط صحرایی اهواز
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چکیده
شپشک آردآلود پنبه  Phenacoccus solenopsis Tinsleyآفتي مخرب در مناطق گرمسيری و نيمه گرمسيری جهان مي-
باشد که به تازگي آلودگيهای شدیدی روی درختچه ختمي چيني  Hibiscus rosa-sinensis L.در جنوب ایران ایجاد کرده
است .پژوهش حاضر زیست شناسي این شپشک را روی این درختچه به عنوان مهمترین ميزبان آن در اهواز در شرایط صحرایي
در سالهای  1932-39مورد بررسي قرار داد .نتایج بررسيها نشان داد که این شپشک در تمام طول سال در اهواز فعال بوده و 11
نسل را سپری ميکند .کوتاهترین نسلهای آن نسلهای سوم ،چهارم و پنجم ميباشند که از نيمه دوم اردیبهشت تا نيمه دوم تير به-
ترتيب  21/88±1/11 ،21/19±1/88و  29/11±1/99روز بدون اختالف معنيدار طول کشيدند .نسل یازدهم به عنوان طوالنيترین
نسل از اواسط آذر شروع و تا اوایل فروردین به مدت  31/21±13/19روز به طول انجاميد .نحوهی توليدمثل مادهها به صورت
دوجنسي بود و در هيچ کدام از نسلها بکرزایي مشاهده نشد .بيشترین ميانگين باروری متعلق به مادههای نسل هشتم در مهر ماه و به
ميزان  892/13±99/11پوره بود.کمترین ميانگين باروری نيز در مادههای نسل دهم در زمستان و به ميزان  11/98±1/99تخم
مشاهده شد .کمترین و بيشترین نسبت جنسي بهترتيب  %13و  %31و در نسلهای نهم و یازدهم مشاهده شد .نتایج مطالعه حاضر
نشان داد که شپشک آردآلود پنبه روی درختچهی ختمي چيني از ظرفيت توليدمثل باالیي برخوردار بوده و ميتواند به خوبي در
شرایط نامساعد تابستان اهواز به رشد و نمو خود ادامه دهد .این نتایج ميتواند در تعيين راهکارهای مدیریت این آفت مورد
استفاده قرار گيرد.
واژههای کلیدی ،Phenacoccus solenopsis :ختمي چيني ،باروری ،طول دورهی رشد
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آوری شده است (Moghaddam and Bagheri, 2010

مقدمه
شپشک آردآلود پنبه Phenacoccus solenopsis

; .)Mossadegh et al., 2012, 2015همانند سایر

) Tinsley (Hemiptera: Pseudococcidaeآفتي

شپشکهای آردآلود ،سطح بدن  P. solenopsisتوسط

چندین خواراست که از دهه اول قرن بيستم به تهدیدی

پوشش مومي سفيدرنگي پوشيده شده است که اثر بخشي

جدی برای کشاورزی در مناطق گرمسيری و نيمه

سموم شيميایي را مختل ميکند .در نتيجه ،کنترل شيميایي

گرمسيری جهان تبدیل شده است ( Hodgson et al.,

این آفت چندان موفقيت آميز نيست ( Joshi et al.,

 .)2008; Wang et al., 2010; Fand et al., 2014این

 .)2010بنابراین روشهای دیگری برای کنترل مناسب این

شپشک آفت اصلي مناطق پنبه کاری بوده و تاکنون

آفت نياز است .اولين گام در کنترل موفق یک آفت،

خسارات اقتصادی قابل توجهي به محصول پنبه در هند و

داشتن درک درستي از موقعيت و چرخه زندگي آن در

پاکستان وارد کرده است ( ;Abbas et al., 2005

طبيعت ميباشد .بر این اساس ،داشتن اطالعات پایهای از

.)Dhawan et al., 2007; Kumar et al., 2014

زیست شناسي برای مدیریت جمعيت این آفت و پایه ریزی

خسارت این آفت روی محصوالت مهم اقتصادی دیگر

راهکارهای کنترل آن ضروری است.

نظير باميه ( ،)Abelmoschus esculentus L.فلفل

ختمي چيني در مناطق گرمسير و نيمه گرمسير به عنوان

( ،)Capsicum annum L.بادمجان ( Solanum

P.

 ،)melongena L.گوجه فرنگي (

یک گياه زینتي کشت ميشود و ميزبان مهم

Solanum

 solenopsisدر کشورهای مختلفي از قبيل نيجریه ،چين،

 )lycopersicum L.و گياهان زینتي نظير ختمي چيني (L.

هند و ایران ميباشد ( .)Fand and Suroshe, 2015این

 )Hibiscus rosa-sinenensisنيز مشاهده شده است

درختچه همچنين به عنوان یک ميزبان چندساله نقش مهمي

(.)Jhala et al., 2008; Fand and Suroshe, 2015

را در پویایي جمعيت شپشک آردآلود پنبه

P.

شپشک با تغذیه از شيرهی گياهي سبب زرد شدن برگها،

 solenopsisدر فصول کشت پنبه به عهده دارد ( Vennila

بدشکلي ،ریزش برگها و ميوهها ،کاهش رشد گياه ،انتقال

 .)et al., 2010در فصول گرم سال که علفهای هرز

بيماریهای ویروسي و در هنگام آلودگي شدید سبب

ميزبان خشک ميشوند ،این شپشک روی ختمي چيني که

مرگ گياه ميشود .همچنين در حين تغذیه مقادیر زیادی

یک گياه هميشه سبز است به رشد خود ادامه داده و در

عسلک توليد کرده که به عنوان بستری مناسب برای رشد

فصل زراعي ،دوباره گياهان زراعي را آلوده ميکند

قارچهای مولد کپک دوده ،سطح برگها و ميوهها را

( .)Prasad et al., 2012گوان و همکاران ( Guan et

پوشش ميدهد .این اعمال سبب اختالل در فتوسنتز ،تنفس

 )al., 2012در بررسيهای خود روی ميزبانهای مهم

و سایر فعاليتهای گياه و در نتيجه کاهش کيفيت و کميت

شپشک  ،P. solenopsisبيشترین جمعيت پورهی سن

محصول ميشوند ( Nagrare et al., 2011; Zhou et

یک ،ماده و نر بالغ شپشک که عامل انتشار و ایجاد نسل

 .)al., 2013شپشک  P. solenopsisتاکنون از بيش از

جدید ميباشند را روی ختمي چيني گزارش کردهاند.

 99کشور با شرایط بوم شناختي متفاوت گزارش شده است

همچنين عارف و همکاران ( )Arif et al., 2012بيش-

و در حال حاضر در مناطق متعددی از جنوب و مرکز

ترین باروری شپشک را بين  29گياه ميزبان مهم ،روی پنبه

امریکا ،افریقا و آسيا حضور دارد ( Ben-Dov et al.,

و ختمي چيني گزارش کردهاند .ویژگيهای گياه ختمي

 .)2014این شپشک در سالهای اخير آلودگيهای شدیدی

چيني از قبيل سازگاری با گرما و آفتاب سوزان خوزستان،

روی ختمي چيني در جنوب ایران ایجاد کرده و تاکنون

گلدهي در اوج گرما و پرپشتتر شدن آن در اثر هرس،

روی بيش از  211ميزبان گياهي در مناطق آلوده جمع

سبب شده است که از این گياه در پارکها و فضای سبز
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شهری اهواز بسيار استفاده شود .متأسفانه از زمان ظهور این

از  28ساعت ،پورههای متولد شده توسط قلمموی ظریفي

آفت در شهر اهواز به دليل خسارت شدید و خشکيدگي

روی کيسهی تخم مادههای بالغ جدا و درون قفسهای

درختچههای ختمي چيني ،تعداد زیادی از درختچههای

گيرهای روی برگهای درختچههای ختمي چيني قرار داده

آلوده قطع شدهاند (.)Mossadegh et al., 2012

شدند .پس از استقرار پورهها ،در هر قفس به غير از یک

تاکنون پژوهشهای زیادی در زمينه زیست شناسي P.

پوره بقيه حذف شدند .هر یک از قفسهای گيرهای تا زمان

 solenopsisدر شرایط آزمایشگاهي در مناطق آلوده

مرگ شپشک بهصورت روزانه مورد بازدید قرار گرفت و

صورت گرفته است ( Vennila et al., 2010; Abbas et

طول دورهی رشدی مراحل مختلف پورگي ثبت شد.

al., 2010; Guan et al., 2012; Kedar et al.,
2013; Prasad et al., 2012; Sahito and Abro
;2012; Arif et al., 2013; Çalışkan et al., 2016
 ،)Forouzan et al., 2016ولي هنوز اطالعات دقيقي از

مالک ورود به سن بعد ،مشاهدهی پوستهی سن قبل شپشک
رسيدند و شروع به پورهزایي نمودند ،پوره های سن یک با

چرخه زندگي و تعداد نسلهای این آفت در طبيعت در

عمر کمتر از  28ساعت جهت ایجاد نسل بعد درون

دسترس نيست .به همين منظور در این پژوهش ،زیست

قفسهای گيرهای جدید قرار داده شدند .دادههای مربوط به

شناسي و باروری نسلهای متوالي  P. solenopsisروی

دمای کمينه ،دمای بيشينه ،دمای ميانگين و رطوبت نسبي

درختچههای ختمي چيني در شرایط صحرایي اهواز مورد

روزانه طي سالهای  1932-39از سایت هواشناسي شهر

مطالعه قرار گرفت.

اهواز در فاصله  1کيلومتری دریافت شد تا ارتباط بين

بود .پس از اینکه هرکدام از پورهها به مرحلهی بلوغ

نوسان های شرایط آب و هوایي و دادههای زیست شناسي
مواد و روشها

بررسي شود .در این آزمایش طول دورههای رشدی مراحل

بررسی زیست شناسی شپشک  P. solenopsisدر

مختلف پورگي شپشک نر (پورههای سنين اول ،دوم ،سوم

طبیعت

و چهارم) و ماده (پورههای سنين اول ،دوم و سوم) ،دورهی

این آزمایش در سالهای 1932-39روی درختچههای
ختمي چيني در ایستگاه تحقيقاتي گروه گياهپزشکي واقع
در دانشگاه شهيد چمران اهواز و در حداقل  91تکرار برای
هر نسل انجام شد .جهت انجام آن از قفسهای

گيرهای1

شفاف به قطر  9/9و ارتفاع  1/9سانتيمتر دارای پوشش

بلوغ پيش از توليد مثل ،دورهی توليدمثلي ،ميزان باروری،
طول عمر بالغين نر و ماده و نسبت جنسي شپشک در نسل-
های متوالي بهدست آمد .همچنين تعداد نسل شپشک در
شرایط صحرایي اهواز نيز محاسبه شد.
تجزیه و تحلیل آماری

توری نازک جهت تهویه استفاده شد .در اوایل فروردین

جهت تجزیه و تحليل آماری طول دورههای رشدی

همزمان با شروع توليدمثل مادههای زمستانگذران شپشک

پيش از بلوغ ،دورهی بلوغ پيش از توليدمثل ،دوره

 ،P. solenopsisمادههای بالغ روی شاخههای ختمي چيني

توليدمثل ،ميزان باروری و طول عمر بالغين نر و ماده در

آلوده از محوطه دانشگاه شهيد چمران اهواز جمعآوری و

نسلهای مختلف از تحليل واریانس یکطرفه و روش

در آزمایشگاه درون ظروف پالستيکي به ابعاد 21×12×27

 Tukey-Kramerبرای آزمونهای با تعداد تکرار نابرابر

سانتيمتر حاوی برگهای ختمي چيني قرار داده شدند تا

در سطح معناداری  9درصد و برنامه آماری SPSS v20

پورهزایي کنند .الزم به ذکر است که بررسيهای اوليه نشان

استفاده شد .در ضمن مقادیر مربوط به نسبت جنسي ابتدا به

داد که توليد مثل شپشک به صورت پورهزایي ميباشد .پس

آرکسينوس تبدیل و سپس تحليل واریانس روی آنها
انجام شد.

clip cage
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نتایج و بحث

پایيز که ميانگين دما  91درجهی سلسيوس و رطوبت نسبي

بررسيهای انجام شده در سالهای  1932-39در اهواز

 %81است ،شرایط برای رشد و نمو این شپشک بسيار

نشان داد که شپشک آردآلود پنبه  11نسل در سال دارد

مناسب ميباشد .کوتاهترین نسلها ،مربوط به نسلهای سوم

(جدول  .)1در هند  11نسل ( )Arif et al., 2012و گاهي

تا پنجم در بهار بود که بهترتيب ،21/19±1/88

 19-12نسل ( )Hanchinal et al., 2010برای این

 21/88±1/11و  29/11±1/99روز به طول انجاميدند .نسل

شپشک گزارش شده است که با نتایج مطالعه جاری

یازدهم به دليل مصادف شدن با فصل زمستان ،طوالنيترین

متفاوت است .این تفاوتها احتماالً به تفاوت در شرایط

نسل این آفت بود که  31/21±13/19روز طول کشيد.

آب و هوایي و یا ميزبان مربوط ميشود .مطابق شکل 1

بررسيها نشان داد در زمستان رشد و نمو این شپشک

تداخل قابل توجهي در نسلهای اول تا پنجم از اواخر

متوقف نميشود ولي سرعت آن بسيار کند ميشود.

فروردین تا اواخر تير مشاهده ميشود که مربوط به دورهی
تخمگذاری طوالني آفت ميباشد .در فصل بهار و اوایل
جدول  -1تعداد نسل شپشک آردآلود پنبه  Phenacoccus solenopsisروی درختچههای ختمي چيني طي سالهای 1932-39
در اهواز
Table 1. Number of Phenacoccus solenopsis generations on Chinese Hibiscus during 2013-2014
in Ahvaz
GenerBeginning
End
Mean
Mean relative
Generation
ation
)temperature (◦C
)humidity (%
time
1
Late March
Late April
24.6
41
32.71±3.76c
2
Late April
Mid May
26.5
45
29.04±3.15c
3
Mid May
Early June
32.8
35
21.63±0.84f
4
Early June
Late June
35.6
23
21.48±1.01f
5
Late June
Early July
38.2
30
23.11±1.55ef
6
Early July
Mid-August
37.4
27
25.70±1.66d
7
Mid-August
Mid-September
36.7
35
24.07±1.42de
8
Mid-September
Early October
32
47
23.67±2.38e
9
Early October
Late October
27
50
30.73±4.60c
10
Late October
Mid-January
18.2
77
47.20±16.48b
11
Mid-January
Late March
13.91
52
90.20±19.61a

دورههای رشدی پیش از بلوغ

 .)Sahito and Abro, 2012نوسان های فصلي آب و هوا

ميانگين دورههای رشدی پيش از بلوغ برای شپشک-

بر دورههای رشدی پيش از بلوغ شپشک تأثير گذاشتند.

های نر و ماده در جدولهای  2و  9آورده شدهاند .به دليل

ميان دورههای رشدی پيش از بلوغ شپشک ماده شامل

اینکه پورهی سن سوم نر (پيش شفيره) و پورهی سن چهارم

پورهی سن یک )،(F=671.15, df=10,320, P<0.001

نر (شفيره) درون پوشش پنبهای و در زوایای قفس گيرهای

پورهی سن دو )،(F=1994.13, df=10,319, P<0.001

تشکيل ميشدند ،در صورت کنار زدن این پوشش پنبهای

پورهی سن سه )،(F=1002.17, df=10,278, P<0.001

ممکن بود حشره آسيب ببيند .بنابراین تشخيص پوستهی

کل دورهی پورگي

(F=2832.37, df=10,285,

پورهی سن سوم ممکن نبوده و پورهی سن سوم و چهارم نر

) P<0.001و همچنين ميان دورههای رشدی پيش از بلوغ

یک مرحله در نظر گرفته شد .این مشکل در بررسيهای

شپشک نر شامل پورهی سن یک (F=40.93, df=10,72,

مشابه نيز وجود داشته است ( ;Prasad et al., 2012

) ،P<0.001پورهی سن دو )df=10,70, P<0.001

تحقيقات آفات گياهي ،جلد  ،7شماره  ،1سال 1931
 ،(F=48.21,پورهی سن سه و چهار (F=80.21,

) ، df=10,65, P<0.001کل دورهی پورگي

9
)P. solenopsis (F=193.11, df=10,64, P<0.001

در نسلهای مختلف ،تفاوت معنيداری مشاهده شد.

شکل  -1باروری نسلهای مختلف  Phenacoccus solenopsisروی درختچههای ختمي چيني Hibiscus rosa-sinenensis

در شرایط صحرایي اهواز طي سالهای 1932-39
Figure 1. Fecundity of different generations of Phenacoccus solenopsis on hibiscus shrubs, Hibiscus
rosa-sinenensis under natural conditions of Ahvaz in 2013-2014

با افزایش دما در بهار ،طول دورههای رشدی پيش از

دهم و یازدهم با اواسط پایيز و زمستان مصادف شد و

بلوغ شپشک نر و ماده به تدریج کاهش یافت به طوری که

سرعت رشد پيش از بلوغ شپشک در این دو نسل به شدت

در نسلهای سوم و چهارم برای شپشکهای نر و ماده به

کاهش یافت .به طوریکه دورهی رشدی پيش از بلوغ برای

کمترین حد خود یعني  19/18±1/17و  19/88±1/29روز

شپشکهای نر و ماده بهترتيب  77/11±1/11و

در نر و  18/11±1/81و  18/11±1/81روز در ماده رسيد.

 19/31±9/91روز در نسل یازدهم در زمستان ثبت شد.

در نسلهای پنجم تا هفتم که در ماههای تير تا شهریور با

دوره رشدی پيش از بلوغ نرها به جز نرهای نسل هشتم ،از

ميانگين دمای حدود  97/9درجهی سلسيوس و رطوبت

دوره پيش از بلوغ مادهها طوالنيتر بود .پراساد و همکاران

نسبي حدود  %92رخ دادند ،طول دورههای رشدی پيش از

( )Prasad et al., 2012با بررسي تأثير دما روی دوره

بلوغ شپشک افزایش یافت که احتماالً به دليل شرایط آب و

رشدی پيش از بلوغ این شپشک روی جوانهی سيبزميني و

هوایي نامساعد و افزایش شدید دما بوده است .بيشترین

در  11دمای ثابت بين  18-81درجه سلسيوس و رطوبت

طول دورهی رشدی پيش از بلوغ شپشک نر و ماده در این

نسبي  19±9درصد مشاهده کردند که دورهی رشدی پيش

سه نسل بهترتيب  11/28±1/11و  11/71±1/11روز در

از بلوغ شپشکهای نر و ماده با افزایش دما از  18به 92

نسل ششم در مرداد ماه ثبت شد .همزمان با مساعد شدن هوا

درجهی سلسيوس ،از  81/7و  89/3روز در دمای 18

و کاهش دما در نسلهای هشتم و نهم در اواخر شهریور و

درجهی سلسيوس تا  19و  11/9روز در دمای  92درجهی

اوایل مهر ،دوباره طول دورههای رشدی پيش از بلوغ

سلسيوس کاهش و سپس از دمای  92تا  91دوباره افزایش

کاهش و برای شپشک نر و ماده در نسل هشتم بهترتيب به

یافت که با نتایج حاضر مطابقت دارد.

 19/21±1/83و  18/89±1/12روز رسيد .ظهور نسلهای

سيفالهي و همکاران ،زیست شناسي شپشک آردآلود پنبه روی درختچه ختمي چيني در اهواز
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جدول  -2ميانگين طول دورههای رشدی پيش از بلوغ (ميانگين ±خطای استاندارد) نسلهای مختلف شپشک ماده آردآلود پنبه
 Phenacoccus solenopsisروی درختچههای ختمي چيني طي سالهای  1932-39در اهواز
Table 2. Average of pre-adult developmental time (mean±SE) of Phenacoccus solenopsis females on
Chinese Hibiscus during 2013-2014 in Ahvaz
)Developmental stage (days
st
Generation
1 instar
2nd instar
3rd instar
Total preadult
b
c
1
8.62± 0.20
5.40±0.16
6.35±0.16c
20.35±0.34c
2
7.77± 0.13c
5.22±0.15cd
6.07±0.14c
19.88±0.18c
f
h
f
3
5.29±0.11
3.81±0.09
4.80±0.12
13.88±0.17g
f
h
f
4
5.24± 0.08
3.82±0.08
4.60±0.11
13.68±0.21g
5
5.91±0.14de
4.29±0.08g
5.12±0.09e
15.24±0.58e
d
ef
d
6
6.29±0.10
4.81±0.19
5.64±0.22
16.76±1.10d
7
6.12±0.14d
5.01±0.10de
5.65±0.16d
16.84±0.96d
f
h
d
8
5.21±0.09
3.88±0.06
5.75±0.08
14.83±0.12f
9
5.84±0.08e
4.76±0.07f
6.22±0.09c
16.88±0.19d
d
b
b
10
6.64±0.11
6.64±0.11
7.92±0.19
22.46±1.21b
11
24.47±0.33a
24.47±0.33a
19.38±0.23a
65.90±5.56a
)Means in each column followed by the same letter were not significantly different (Tukey, P<0.05

جدول  -9ميانگين طول دورههای رشدی پيش از بلوغ (ميانگين±خطای استاندارد) نسلهای مختلف شپشک نر آردآلود پنبه
 Phenacoccus solenopsisروی درختچههای ختمي چيني طي سالهای  1932-39در اهواز
Table 3. Average of pre-adult developmental time (mean±SE) of Phenacoccus solenopsis males on
Chinese Hibiscus during 2013-2014 in Ahvaz
)Developmental stage (days
Generation
1st instar
2nd instar
3rd and 4th instar
Total preadult
b
c
1
8.66± 0.21
5.33±0.22
7.00±0.25cd
21.00±0.36c
2
7.45± 0.28c
5.54±0.39c
7.27±0.14c
20.30±0.33c
ef
f
h
3
5.33±0.21
4.00±0.33
4.80±0.16
14.16±0.40g
4
5.50± 0.27e
3.75±0.20g
4.75±0.25h
14.00±0.40g
f
f
g
5
5.00±0.04
4.00±0.00
5.25±0.25
14.25±0.25g
d
e
f
6
5.89±0.10
4.51±0.19
5.84±0.22
16.24±1.10e
7
5.30±0.14ef
4.67±0.20de
5.47±0.32g
15.44±0.96f
f
fg
e
8
5.20±0.21
3.80±0.15
6.20±0.12
15.20±0.49f
9
6.12±0.13d
4.90±0.28d
6.94±0.10d
17.94±0.18d
b
b
b
10
8.11±0.42
6.90±0.33
10.44±0.24
25.44±2.43b
11
27.00±0.00a
23.00±0.00a
27.00±0.00a
77.00±0.00a
)Means in each column follow by the same letter were not significantly different (Tukey, P<0.05

دوره تولیدمثلی و باروری

کاهش دورهی پيش از توليدمثل شپشک شد .به طوریکه

به طور مشابه ،نوسان های فصلي آب و هوا دوره بلوغ

کمترین دورهی پيش از توليدمثل در مادههای نسل سوم و

پيش از توليد مثل ،دوره توليدمثل و ميزان باروری نسلهای

چهارم در اردیبهشت و خرداد به ميزان  7/77±1/99و

مختلف شپشک را تحت تأثير قرار داد (جدول  ،8شکل .)1

 7/81±1/99روز بدون اختالف معنيدار مشاهده شد .بيش-

(F=72.17, df=10,261,

ترین دورهی پيش از توليدمثل مادهها در نسل دهم و

) P<0.001در نسلهای مختلف به طور معنيداری متفاوت

یازدهم در زمستان بدون اختالف معنيدار و به مدت

بود .شرایط مساعد آب و هوایي در بهار و مهر ماه باعث

 28/73±2/11و  28/29±9/21روز طول کشيد.

دوره پيش از توليد مثل

7

تحقيقات آفات گياهي ،جلد  ،7شماره  ،1سال 1931
(F=42.67, df=10,261,

ترکيه و فروزان و همکاران ()Forouzan et al., 2016

) P<0.001و ميزان باروری (F=36.14, df=10,259,

در ایران مطابقت دارد .طبق نتایج پراساد و همکاران

) P<0.001ماده های نسلهای مختلف تفاوت معنيداری

( )Prasad et al., 2012و هوانگ و همکاران ( Huang

وجود داشت .طوالنيترین دورهی توليدمثلي در نسل نهم و

 ،)et al., 2013مادهها هيچ بکرزایي حتي پس از یک ماه

یازدهم به ترتيب  29/11±1/23و  28/87±9/29روز بدون

نداشتند .طبق مشاهدات هوانگ و همکاران ( Huang et

اختالف معنيدار مشاهده شد .دورهی توليدمثل و ميزان

 )al., 2013تغييرات دما تأثيری در نحوهی توليدمثل این

باروری مادهها در نسل دهم که از آبان تا دی ماه طول

شپشک ندارد که تأیيدی بر نتایج حاضر در خصوص توليد

کشيد در کمترین حد خود به مدت  9/11±1/28روز و

مثل دوجنسي آفت ميباشد .هرچند به عقيدهی ونيال و

 11/98±1/99تخم بود .بيشترین باروری مادهها ،در نسل

همکاران ( )Vennila et al., 2010توليدمثل این شپشک

هشتم با ميانگين  892/13±99/11پوره به ازای هر فرد ماده

در هند به صورت بکرزایي ( )%31/9و دوجنسي ()%9/9

مشاهده شد .بيشترین باروری روزانه در مادههای همين

است و نرها کمتر از  %9جمعيت را تشکيل ميدهند .این

نسل در روز سي و دوم توليد مثل با ميانگين  91پوره و

تفاوتها به احتمال ناشي از تفاوت در جمعيت شپشک یا

بيشينه 181پوره مشاهده شد (شکل  .)1صناع اهلل و همکاران

سایر عوامل ناشناخته ميباشد.

بين دورهی توليدمثلي

( )Sana-Ullah et al., 2011و فروزان و همکاران

بيشتر جمعيت شپشک به وسيله پورهزایي متولد شدند

( )Forouzan et al., 2016بيشترین باروری این شپشک

که با نتایج سایر پژوهشها همخواني دارد .البته در فصل

در شرایط آزمایشگاهي را در دمای  29درجه سلسيوس و

تابستان درون کيسهی تخم ،عالوه بر پوره ،تعداد خيلي

روی ختمي چيني به ترتيب  828/9و  983/18پوره در هر

کمي تخم نيز مشاهده شد و با کاهش دمای هوا ،نسبت

ماده گزارش کردهاند که با نتایج پژوهش حاضر در نسل

تعداد تخمهای درون کيسه تخم به کل نتاج (پوره  +تخم)

هشتم که در شرایط دمایي مشابه بوده نزدیک است.

به تدریج افزایش یافت به طوری که مادههای نسل دهم

گزارشهای متفاوت دیگری نيز از بيشينه باروری این

فقط تخمگذاری کردند .ونيال و همکاران ( Vennila et

شپشک روی ختمي چيني در دسترس است .به عنوان مثال،

 )al., 2010و پراساد و همکاران ()Prasad et al., 2012

 31/8پوره/ماده ( 189/2 ،)Abbas et al., 2010پوره/ماده

نيز نحوهی تولد نتاج این شپشک در هند را به صورت 31/9

( 212/1 ،)Guan et al., 2012پوره/ماده (Mamoon-

درصد پوره زایي و  9/9درصد تخم گذاری گزارش

 33/99 ،)Ur-Rashid et al., 2012پوره/ماده ( Arif et

کردند .هرچند که این پژوهشها به تأثير دمای محيط روی

 )al., 2013و  188/9پوره/ماده ( Çalışkan et al.,

نحوه تولد نتاج اشاره نکردند.

 )2016گزارش شده است.

طول عمر بالغین و نسبت جنسی

هيچگونه توليد مثلي در مادههای جفتگيری نکرده

طول عمر بالغ ماده

(F=47.98, df=10,261,

مشاهده نشد و فقط مقداری پوشش مومي کيسه تخم ایجاد

) ،P<0.001بالغ نر ) (F=4.31, df=10, 61, P<0.001و

کردند .بنابراین طبق نتایج به دست آمده ،توليدمثل شپشک

نسبت جنسي )(F=548.12, df=10,33, P<0.001

آردآلود پنبه در اهواز به صورت دوجنسي ميباشد که با

شپشک در نسلهای مختلف از نظر آماری معنيدار بود

نتایج پراساد و همکاران ( )Prasad et al., 2012در هند،

(جدول  .)8طول عمر نر بالغ از  1/11±1/28روز در نسل

هوانگ و همکاران ( )Huang et al., 2013در چين،

هفتم تا  9/89±1/91روز در نسل اول متغير بود.

چاليشکان و همکاران ( )Çalışkan et al., 2016در
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سيفالهي و همکاران ،زیست شناسي شپشک آردآلود پنبه روی درختچه ختمي چيني در اهواز

جدول  -8ميانگين طول دورهی بلوغ پيش از توليدمثل ،دورهی توليدمثل ،ميزان توليدمثل ،طول عمر حشرات ماده و نر
(ميانگين±خطای استاندارد) و نسبت جنسي (ماده به کل جمعيت) نسلهای مختلف شپشک آردآلود پنبه Phenacoccus

 solenopsisروی درختچههای ختمي چيني طي سالهای  1932-39در اهواز
Table 4. Average of pre-reproduction period, reproduction period, fecundity, adult longevity and
on Chinese sex ratio (proportion of females to population) (mean±SE) of Phenacoccus solenopsis
Hibiscus during 2013-2014 in Ahvaz
PreReproduction
Female
Male
Sex ratio
Generation
Fecundity
reproduction
period
longevity
longevity
)(%
1
12.35± 0.69b
23.07± 1.62b
391.57±34.54ab
37.42±4.43b
3.83±0.30a
72f
2
9.21± 0.41c
14.25± 0.85d
253.91±32.39cd
26.17±1.30d
2.18±0.12de
71f
d
e
cd
e
d
3
7.77±0.35
12.72±0.88
243.76±21.71
22.95±5.86
2.33±0.21
75e
d
f
d
f
de
4
7.80± 0.35
11.04± 0.08
217.33±32.09
19.04±0.92
2.25±0.25
81d
5
9.12±0.39c
10.92±0.79f
166.11±22.77e
20.46±1.86f
2.00±0.00e
87c
c
f
e
f
f
6
9.00±0.40
10.73±0.62
160.50±21.43
20.10±2.73
1.55±0.25
92ab
7
9.15±0.64c
13.42±0.83de
181.43±18.58c
23.57±4.98e
1.00±0.28g
89bc
c
c
a
c
c
8
8.93±0.79
22.16±1.76
432.19±35.00
32.70±5.40
2.70±0.48
78de
9
13.80±0.98b
25.10±1.29a
352.96±26.64b
42.33±7.78b
3.00±0.25b
69f
a
g
f
c
b
10
24.79±2.01
5.00±0.28
10.58±1.33
35.04±8.14b
3.20±0.37
90b
11
24.25±3.26a
24.47±3.25a
276.60±32.30c
53.00±10.56a
3.00±0.00b
96a
)Means in each column followed by the same letter were not significantly different (Tukey, P<0.05

بيشترین طول عمر مادهها در نسل یازدهم

رطوبت کم در تابستان اهواز را تحمل کند و به نظر ميرسد

 99/11±11/91روز و کمترین آن در نسل چهارم

در شرایط اکولوژیکي مناسب ،در مدت کوتاهي ميتواند

 13/18±1/32روز بدون اختالف معنيدار با نسل پنجم

در مناطق غير آلوده کشور نيز منتشر شود .ونيال و همکاران

 21/81±1/81روز و نسل ششم  21/11±2/79روز مشاهده

( )Vennila et al., 2010نيز بر سازگاری این گونه با

شد .بيشترین جمعيت نرها در نسلهای اول تا سوم در بهار

اقليم گرمسيری تأکيد نمودند .همچنين با توجه به دامنه

و نسلهای هشتم و نهم در اواخر شهریور و مهر مشاهده

ميزباني وسيع آن ،که شامل گونههای مختلفي از گياهان

شد .کمترین جمعيت نرها در نسل یازدهم مشاهده شد و

زراعي ،باغي و زینتي ميباشد ،این شپشک ميتواند به

ميزان نسبت جنسي (نسبت مادهها به کل حشرات نر و ماده

عنوان تهدیدی بالقوه برای سایر محصوالت زینتي و زراعي

بالغ ظاهر شده) در این نسل  %31بود .در بيشتر بررسيهای

در جنوب ایران محسوب شود .سيفالهي و همکاران

انجام شده نسبت جنسي شپشک به طور معمول بيشتر از 31

( )Seyfollahi et al., 2016تحقيقاتي را روی

درصد گزارش شده است .فروزان و همکاران ( Forouzan

کفشدوزک  Hyperaspis polita Weiseیکي از

 )et al., 2016نسبت جنسي این شپشک را در سه دمای

شکارگرهای مهم  P. solenopsisدر اهواز ،جهت اقدام به

 91 ،29و  99درجه سلسيوس بهترتيب  71 ،71و  83درصد

کنترل بيولوژیک آن آغاز نمودهاند .با این حال ،تحقيقات

گزارش داده است که با نتایج ما در شرایط دمایي مشابه

بيشتری در زمينه کارایي دشمنان طبيعي و سایر روش های

مطابقت داشت .هرچند پژوهشهای صحرایي در زمينهی

کنترل این شپشک در طبيعت مورد نياز است .الزم به

نسبت جنسي این شپشک در دسترس نميباشد.

یادآوری است که استفاده از حشرهکشها در محيط شهری

بر اساس نتایج پژوهش حاضر ،شپشک

P.

 solenopsisتوانایي توليد مثلي باالیي داشته و به خوبي
ميتواند شرایط آب و هوایي نامساعد مانند گرمای شدید و

موجب آلودگي محيط انساني شده و باید هر چه سریعتر
راهکاری برای کنترل بيولوژیک این آفت ارائه شود.

3

1931  سال،1  شماره،7  جلد،تحقيقات آفات گياهي

مختلف شپشک آردآلود پنبه در شرایط صحرایي فراهم

با توجه به اینکه از زمان حضور شپشک آردآلود پنبه

 بنابراین اطالعات پژوهش حاضر ميتواند در.ميکند

 خسارت زیادی به درختچههای ختمي چيني و،در اهواز

. مورد استفاده قرار گيردP. solenopsis مدیریت

 بررسي پارامترهای رشدی و،فضای سبز وارد شده است
-توليدمثلي این آفت در شرایط صحرایي دارای اهميت مي

سپاسگزاری

) طغيانTanwar et al., 2007(  تانوار و همکاران.باشد

بدینوسيله از حمایتهای مالي معاونت پژوهشي دانشگاه

برخي شپشکها از جمله این آفت را با شرایط غيرزنده

شهيد چمران اهواز در جهت اجرای این پژوهش قدرداني

 اطالعات، یافتههای مطالعه جاری.محيطي مرتبط دانستهاند

.ميشود

 نحوه تأثير شرایط،اوليهای را درباره زیستشناسي این آفت
آب و هوایي متفاوت بر طول دورههای رشدی و
پارامترهای توليدمثلي و همچنين پراکنش زماني نسلهای
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Abstract
The cotton mealybug, Phenacoccus solenopsis Tinsley is an invasive pest species in tropical and
subtropical regions and recently has caused severe infestations on Hibiscus rosa-sinensis L. in
southern Iran. In the present study, field biology of this pest was investigated on Chinese hibiscus
shrubs as its important host plant in Ahvaz during 2013-2014. Results indicated that P. solenopsis has
completed 11 generations per year. The shortest generation times were 3rd, 4th and 5th from early May
to early July which lasted 21.63±0.84, 21.48±1.01 and 23.11±1.55 days, respectively, with no
significant difference. The 11th generation was the longest and occurred from early December to late
March for 90.20±19.61 days. The reproduction mode in all generations was bisexual and none of
unmated females did parthenogenetic reproduction. The highest fecundity was calculated as
432.15±35.00 offspring / female for 8th generation in September and the lowest belonged (10.58±1.33
offspring / female) to 10th generation in winter. The highest and lowest sex ratio of females in total
population were obtained in 11th generation (%96) and 9th generation (%69), respectively. According
to present results, the cotton mealybug has high reproductive potential on Chinese hibiscus shrub and
is able to develop well in unfavorable hot summers of Ahvaz. These results can be used in control
management of this pest.
Key words: Phenacoccus solenopsis, Chinese hibiscus, Fecundity, Developmental time
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