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 چکیده
های سال شپشك درطی کند. اینطور اختصاصی از درختان بلوط تغذیه و خسارت وارد میبه Kermes quercus (L.) شپشك

. مراحل زیستی آفت از روی شد مطالعه Quercus branti های بلوط شهرستان گیالن غرب بر روی بلوط ایرانی،در جنگل 94-1393
جمع آوری شد و در آزمایشگاه، در زیر استریومیکروسکوپ به تفکیك شمارش، ثبت و نوسانات جمعیت آن به صورت ها سرشاخه

های قانون توان تیلور و شاخص آیوائو محاسبه همچنین توزیع فضایی و نوسانات جمعیت آفت با استفاده از مدل منحنی ترسیم گردید.
است.  پورگی سن دو و سال نسل در یك دارای و رطوبت نسبی منطقه دماه میانگین با توجه ب حشره این که داد نشان شد. نتایج

های جوان اوایل فروردین  ظاهر شده و بعد از سه دوم بر روی سرشاخه و تنه بلوط است. ماده صورت پوره سنآن بهگذرانی  زمستان
اردیبهشت  22فروردین تا  22روز از  30تا  20زی به مدت ری شوند. دوره تخمها، دارای بدن حجیم و گال مانند میهفته رشد تخمدان

اول اواخر اردیبهشت  سن هایپوره تفریخ و ها در حفره زیر بدن بتدریج میرند. تخمریزی میروز پس از تخم 20است. حشرات بالغ 
های سن دوم ماند. طول دوره پورهی میهای تخم در زیر بدن حشره مادر باقو پوسته شوندمی معبر انتهای بدن خارج و اوایل خرداد از

 باشد. ماه، از اواخر اردیبهشت تا اوایل فروردین  سال بعد می 11-10گذران تقریباً  زمستان

 

 ، توزیع فضایینوسانات جمعیت ی زندگی،چرخه : شپشك گیاهی، بلوط ایرانی، های کليدیواژه

 

 مقدمه
 منطقه زاگرس در  .Quercus sppبلوط، هایجنگل     

هستند. از جمله جلوگیری  برخوردار ایبسیار ویژه اهمیت از
از فرسایش خاک و تعدیل هوا با جانوران و بندپایان زیادی 

 میلیون شش ها معادلجنگلدر ارتباط هستند. سطح این 

 ها را درختان بلوطدرصد پوشش آن 72هکتار است که 

 های بلوط در این منطقهگونه غالب دهد. فرمتشکیل می

 ،غذایینظر از عوامل ژنتیکی و ضعف صرف زاد است.شاخه
انسانی  جوامع برداری غیراصولیبر بهره داللت این امر

های بلوط درختان جنگلنشین از قبیل تخریب و قطع جنگل
تعلیف ، تهیه سوخت، کشاورزی تبدیل آن به زمین به منظور

سالی، دام است. از طرفی عوامل دیگر از قبیل، خشك
ها باعث تضعیف سوزی، گیاهان انگلی، آفات و بیماری آتش

 .(Fatahi, 1994)گردد و حتی خشك شدن این درختان می

https://mail.google.com/mail/u/0/h/1xylo36vz4spc/?&cs=wh&v=b&to=Vnassah@yahoo.com
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بسیاری از حشرات های اختصاصی برای این درختان میزبان
شوند های گیاهی محسوب میاز جمله شپشك

(Southwood et al.‚ 2005). 
و  ((Moghadam, 2003های فهرستبر اساس      

(Moghaddam & Tavakoli, 2010) های تعداد شپشك
در ایران هفت  .Quercus sppگیاهی بر روی درختان بلوط 

 Nidularia گونه گزارش شده است و با احتساب

balachowskii Bodenheimer  (Kermesidae)  که بیولوژی
( (Nehrangi & Vahedi, 2017 و بیواکولوژی آن توسط

مطالعه شده است، این تعداد به هشت گونه افزایش یافت. 
در جهان که اغلب بطور  Kermesidae یهای خانوادهشپشك

صد گونه کنند، شامل یك اختصاصی از درختان بلوط تغذیه می
به دلیل رنگ . (Hodgson & Hardy, 2013) و ده جنس است

ها اغلب با گال روی درختان مانند این شپشكو شکل کروی
های دور این شوند. اظهار شده که در گذشتهاشتباه گرفته می

یکی از منابع تولید رنگ قرمز  Kermes گروه مخصوصا جنس
های متعلق به شپشك (.Amer et al., 2005) اعالم شده است

این خانواده در ایاالت متحده آمریکا درختان بلوط کنار 
ها را مورد حمله قرار داده، اما میزان خسارت آنها از خیابان

های شپشك. (Harms, 1990)نظراقتصاد ارزیابی نشده است 
Kermes spp. تنه و شاخه درختان بلوط از جمله  روی

Quercus ballotae ،Q. coccifera ،Q. suber  وQ. toza 
های این خانواده . تمام گونه((Hoy, 1963کنند زندگی می

ها روی پوست، البالی ترک و نسلی هستند. این شپشك تك
ها مستقر های کوچك و جوانههای تنه، بین انشعاب شاخه زخم
 Kermes quercus (L.) یگونه. (Ben-Dov, 1997) شوندمی
کنند. در گذرانی می زمستاننسلی به صورت پوره سن دوم  تك

شوند. بهار از شیره پرورده درختان بلوط تغذیه و سپس بالغ می
کنند. در آلمان ها میها شروع به گذاشتن تخمبعد از بلوغ ماده

 شودپوره سن اول در مرداد تبدیل به سن دوم می
(Schmutterer, 1972.) شپشك K. quercus،  به عنوان آفت

های بلوط کرمانشاه، ایالم، اسالم ی در جنگلدرختان بلوط ایران
 .Quercus spp روی درختان بلوط  غرب گیالنو  آباد غرب،

 ;Moghaddam & Tavakoli, 2010) گزارش شده است

Moghadam, 2003 .) و نوسانات در زمینه بررسی زیستی
ای تاکنون در ایران مطالعه K. quercus جمعیت شپشك

حاضر با هدف بررسی زیستی پژوهش صورت نگرفته است. 
این شپشك در شرایط صحرایی روی درختان بلوط انجام شد 
تا زمان شروع فعالیت و زمان اوج افزایش جمعیت، نحوه 

 گذرانی و تعداد نسل آن تعیین گردد. زمستان
 

 ها روش و مواد
هر ده  1393-94های بررسی آفت از در طی سالبرای  

های وده در جنگللروز یك بار از درختان بلوط آ
ها با قیچی قطع  برداری انجام شد. سرشاخه نمونه غرب گیالن

های پالستیکی به آزمایشگاه دانشگاه رازی، و در کیسه
پزشکی انتقال داده شد. با دانشکده کشاورزی، گروه گیاه

استفاده از استریومیکروسکوپ هر مرحله رشدی حشره بر 
. شدیابی و ارز داده اساس مشخصات ظاهری تشخیص

اساس پرپاراسیون تهیه شده شناسایی این شپشك نیز بر
های آلوده به صورت صورت که سرشاخه شد. بدین انجام

 صورت تك تك درتصادفی قطع و به آزمایشگاه منتقل و به 
زیر بینوکوالر به دقت بررسی و آمار جمعیت شپشك و 

ها، مراحل محتلف رشدی برای تعیین روند زیستی پوره
 تعداد نسل ثبت گردید. ه بالغ وحشر

 
 بردارینمونه

 20های این خانواده برداری برای شپشكواحد نمونه
گرفته شد که  نظر متر وسط سرشاخه درختان آلوده درسانتی

شاخه انتخاب  در چهار جهت مختلف جغرافیایی، چهار
شاخه به عنوان یك واحد انتخاب شد  گردید و مجموع چهار

ها، پوره سن یك، پوره برداری تعداد تخم نمونهو در هر بار 
 ریزی شمارش و ثبت گردید. سن دو، بالغ قبل و بعد از تخم

برداری در نیاز، اولین نمونه ی موردبرای تعیین تعداد نمونه
واحد نمونه انجام شد. سپس  30با تعداد  1393بهار 

حشرات شمارش شده،  براساس نتایج حاصل، میانگین تعداد
انس، انحراف معیار، خطای استاندارد و درصد خطای واری

 محاسبه گردید.  RV (Relative variation)نسبی یا
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)1) 𝑅𝑉 =
𝑆𝐸

�̅�
× 100 

 25در این تحقیق، مقدار خطای نسبی قابل قبول      
درصد در نظرگرفته شد. باتوجه به اینکه مقدارخطای نسبی 

درصد بود،  25از  برداری اولیه کمترهای حاصل از نمونهداده
ی مورد ( برای تعیین تعداد نمونه2ی زیر )معادله از معادله

 نیاز استفاده شد.
 

)2) 
𝑁 = [

𝑡. 𝑆𝐷

𝐷. �̅�
]
2

 

های بعدی، با توجه به یکسان برداریبرای نمونه     
 ها، ازبرداریی زمانی ده روزه نمونهبودن منطقه و فاصله

ای تعیین تعداد برداری قبلی برهای حاصل از نمونهداده
 برداری بعدی استفاده گردید.ی مورد نیاز نمونهنمونه

وارد و  Excel 13دست آمده در محیط  های به داده
به دست آوردن اعداد نمودارهای الزم ترسیم شد. برای 

ی جنینی و طول دورهاستفاده شد.   Spssافزار جداول از نرم
های مرتب با بررسیهای سن یك همچنین زمان خروج پوره

گردید. ها در آزمایشگاه مشخص میگذاری مادهپس از تخم
سپس این مرحله و مراحل بعدی زندگی این آفت در طبیعت 

های ور پورهگیری شد. برای این کار تاریخ و زمان ظهپی
  کامل یادداشت گردید. سن یك، سن دو و حشره

 
 تعیین الگوی توزیع فضایی

این آفت از قانون توان  برای تعیین توزیع فضایی     
تیلور و شاخص آیوائو استفاده شد به این دلیل که این دو 

های برداری هستند و از روش حاصل چندین مرتبه نمونه
 رگرسیونی هستند و دقت باالیی دارند.

 
 قانون توان تیلور

برای تعیین الگوی توزیع فضایی مراحل مختلف رشد      
ی تیلور استفاده شد. در پورگی این آفت از روش رگرسیون

طور برداری به های مربوط به هر تاریخ نمونهاین روش داده
ها جداگانه در نظر گرفته شد و میانگین و واریانس آن

و  S2محاسبه گردید. طبق این قانون بین واریانس جمعیت 
 ( برقرار است.3ی )رابطه �̅�میانگین تراکم جمعیت 

 

(3)                                S
2
 = a �̅�b 

 logS2)ضرایب تیلور( بین مقادیر  bو  aی برای محاسبه
 ( برقرار است.4ی رگرسیونی)رابطه log�̅�و 
 

(4            ) Log (s
2
) = log (a) + b log(�̅�) 

aی نمونه بستگی دارد.: عرض از مبدأ که به اندازه 
b شیب خط و شاخصی برای نشان دادن نوع پراکنش :

 است.جمعیت 
تر از یك برای شیب تر، مساوی و بزرگمقادیر کوچك

واخت، تصادفی و تجمعی را های یکنخط، به ترتیب پراکنش
 (.2دهد ) نشان می

 
 شاخص آیوائو

ی رگرسیونی بین این شاخص در حقیقت شیب رابطه     
m*  شاخص متوسط ازدحام لوید( و میانگین جمعیت(x̅ 

 گردد.است که طبق فرمول زیر محاسبه می
 

(5)                       x̅ β  +m* = 𝛼 

 

(6)                     m* = �̅� + (
𝑠2

�̅�
) – 1 

ی تمایل افراد جمعیت به نشان دهنده 𝛂در این معادالت 
تجمع )در صورت مثبت بودن( یا دافعه بین افراد )در صورت 

ی نوع پراکنش جمعیت نشان دهنده 𝛃منفی بودن( است و 
 باشد.می

دار بودن اختالف شیب خط رگرسیون آزمون معنی
آیوائو( با عدد یك به  βتیلور و  bمحاسبه شده ) شاخص 

 گردد.( بررسی می7، فرمول )tی کمك آماره
 

        (7 )                   t = 

|slope−1|

SEslope
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 n-2جدول با درجه آزادی  tمحاسبه شده با  tمقدار 
جدول  t محاسبه شده از tمقایسه و اگر قدرمطلق مقدار 

آیوائو با  βتیلور و  bهای تر باشد، اختالف شاخصبزرگ
دار و پراکنش فضایی آفت تجمعی خواهد بود عدد یك معنی

دار نباشد پراکنش از نوعولی اگر اختالف با عدد یك معنی

 (.5تصادفی خواهد بود )
 

 یج نتا
 میانگین طول هر یك از مراحل زندگی شپشك

K. quercus  آورده شده است. 2و 1یه صورت جداول  

 

 1393در شرايط طبيعي )مدت بر حسب روز/ها( در سال  Kermes quercus ميانگين طول مراحل زندگي شپشک - 1جدول 

 ميانگين ( (روز/ها  ± SE) خطای معيار) مراحل زيستي

 10 ± 1 دوره ی جنینی

  دوره نوزادی )پوره( 

 پوره سن یك

  پوره سن دو

 جمع

1±  30 

4±  260 

 5±  290 

 300  ±3 کل دوره رشد و نمو )قبل از بلوغ(

            قبل ازتخم ریزی               

 بالغشروع تخم ریزی تا مرگ حشره 

1± 15. 

2±  35 

 
 1394در شرايط طبيعي )مدت بر حسب روز/ها( در سال  Kermes quercus طول مراحل زندگي  شپشک ميانگين -2جدول 

 (روز/ها  ± SE) خطای معيار) مراحل زيستي

 ميانگين (

 12 ± 1 دوره ی جنینی

  دوره نوزادی )پوره( 

 پوره سن یك

  پوره سن دو

 جمع

2±  42 

7±  250 

 9±  292 

 343  ±3 کل دوره رشد و نمو )قبل از بلوغ(

             قبل ازتخم ریزی               

 شروع تخم ریزی تا مرگ حشره بالغ

1±  23 

2±  38 

  

گذاری حشرات ماده کوتاه بوده و حدوداً سه دوره تخم
هفته پس از  ها حدود یكتا چهار هفته است. ماده

روند. طول عمر حشرات ماده گذاری کامل از بین می تخم

ریزی حدوداً دو ریزی تا بعد از تخماز زمان قبل از تخم
های متوالی نشان داد که در طی برداریماه است. نمونه

ریزی حشرات ماده اواخر متخ 1393-94های سال
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تا ها شود. تخمفروردین شروع می 20حدوداً  ، فروردین
ریزی  شوند. اوج تخماوایل نیمه دوم اردیبهشت تفریخ می

 20ریزی اواخر فروردین  و پایان تخم 93در سال 
 94ها در سال (. اوج تفریخ تخم1اردیبهشت است )شکل 

اردیبهشت  30ریزی اردیبهشت  است. پایان تخم 10در 
 (.2است )شکل 

های سن یك )مستقر شده روی میزبان در اولین پوره
 22ی اول اردیبهشت مشاهده و ایط طبیعی( دههشر

های سن اول اغلب رسند. پورهاردیبهشت  به اوج می
هایی مشخص و دارای پاهای بلند و کشیده با چشم

ها قرار دارند. نزدیك به لبه بدن تقریباً در پشت شاخك
ها به آهستگی روی گیاه میزبان های سن اول مادهپوره

-استقرار در مکان مناسبی، بی شوند و پس ازجابجا می

ترین فراوانی پوره سن  مانند. بیشحرکت در آنجا باقی می
اول در نیمه اول اردیبهشت است. دوره رشد سن اول 
پورگی به طور متوسط ده تا چهارده روز به طول 

ی پورگی سن یك از اوایل اردیبهشت تا انجامد. دوره می
و  1است )شکل  ی اول اردیبهشت )دو هفته(پایان نیمه

2.)  

در طی  8الی  3های و شکل 5و  3با توجه به جدول 
بین تغییرات دما با نوسان جمعیت  1393-94های سال
ی نابالغ و بالغ ی سنین پورگی و همچنین مرحلههمه

ی بعد همبستگی مثبت وجود داشت. البته بجز در مرحله
ما که بین نوسانات جمعیت و تغییرات د 93از بلوغ سال 

-94های همبستگی منفی وجود داشت و همچنین در سال
ی مراحل رشدی و بین نوسانات جمعیت همه 1393

دار وجود نداشت. با توجه به ی معنیتغییرات دما رابطه
بین  93در سال  10الی  5های  و شکل 6و  4جدول 

ی مراحل رشدی تغییرات رطوبت با نوسان جمعیت همه
ی مثبت وجود داشت و در ی سن دو همبستگبجز پوره

ی بین تغییرات رطوبت با نوسان جمعیت همه 94سال 
ی سن یك همبستگی منفی وجود مراحل رشدی بجز پوره

نوسانات جمعیت فقط  1393-94های داشت و در سال
داری ی معنیرابطه 93بین پوره سن دو و رطوبت در سال 

 وجود داشت.
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 برداریهای نمونهتاریخ

 1393غرب،  در گيالن Kermes quercusنوسانات جمعيت مراحل مختلف زيستي شپشک  –1شکل 
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 برداریهای نمونهتاریخ

 1394غرب، سال  در گيالن Kermes quercusزيستي شپشک  ختلفم نوسانات جمعيت مراحل –2شکل  
 

 

 1393و ميانگين دما، سال  Kermes quercusی بين ميانگين تراکم مراحل زيستي شپشک رابطه -3جدول 

 (کمترين مقدار خطای نوع اول (Pvalue ( شيب خط (B ( ضريب همبستگي(R2 ( تجزيه واريانس(F مرحله زيستي

 0 014/0 تخم
014/0 ±002/0 

268/0 ± 167/0 
907/0 ns 

 003/0 098/0 1پوره 
006/0 ± 051/0 

116/0 ± 001/0 
756/0 ns 

 025/0 860/0 2پوره 
034/0 ± 031/0 

358/0 ± 390/2 
360/0 ns 

 0 0 بالغ قبل از تخم ریزی
009/0 ± 0 

169/0 ± 143/0 
 989/0ns 

 035/0 219/1 بالغ بعد از تخم ریزی
015/0 ± 017/0 

292/0 ± 031/0 
277/0 ns  

ns :01/0دار در سطح : تفاوت معنی** 05/0دار در سطح : تفاوت معنی*دار وجود ندارد تفاوت معنی 
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 1393و ميانگين رطوبت در سال  Kermes quercusی بين ميانگين تراکم مراحل زيستي شپشک رابطه -4جدول 

 

 ( ضريب همبستگي(R2 ( تجزيه واريانس(F مرحله زيستي
B) شيب خط ) Pvalue) کمترين مقدار خطای نوع اول) 

 تخم
 

888/1 053/0 
006/0 ± 008/0 

245/0 ± 094/0 
178/0 ns 

 1پوره 
 

632/2 072/0 
003/0 ± 004/0 

105/0 ± 065/0 
114/0 ns 

 2پوره 
 

624/8 026/0 
014/0 ± 040/0 - 

559/0 ± 331/4 
006/0 ** 

 069/0 537/2 بالغ قبل از تخم ریزی
004/0 ± 006/0 

153/0 ± 064/0 - 
120/0 ns 

 

 بالغ بعد از تخم ریزی
074/0 002/0 

007/0 ± 002/0 

287/0 ± 186/0 
787/0 ns 

ns :01/0دار در سطح : تفاوت معنی** 05/0دار در سطح : تفاوت معنی* ندارددار وجود تفاوت معنی 

 

 

 1394و ميانگين دما، سال  Kermes quercus ی بين ميانگين تراکم مراحل زيستي شپشکرابطه -5جدول 

 ( ضريب همبستگي(R2 ( تجزيه واريانس(F مرحله زيستي
B) شيب خط ) Pvalue) کمترين مقدار خطای نوع اول) 

 تخم
 

132/0 003/0 
012/0 ± 004/0 

263/0 ± 204/0 
719/0 ns 

 1پوره 
 

167/0 001/0 
016/0 ± 003/0 

327/0 ± 295/0 
079/0 ns 

 2پوره 
 

261/7 176/0 
034/0 ± 091/0 

711/0 ± 181/1 
011/0 ns 

 011/0 434/0 بالغ قبل از تخم ریزی
012/0 ± 007/0 

260/0 ± 063/0 
514/0 ns 

 

 بالغ بعد از تخم ریزی
007/0 0 

014/0 ± 001/0 

304/0 ± 258/0 
936/0 ns 

ns :01/0دار در سطح معنی: تفاوت ** 05/0دار در سطح : تفاوت معنی*دار وجود ندارد تفاوت معنی 
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 1394و ميانگين رطوبت در سال  Kermes quercus ی بين ميانگين تراکم مراحل زيستيرابطه -6جدول

 

 ( ضريب همبستگي(R2 ( تجزيه واريانس(F مرحله زيستي
B) شيب خط ) Pvalue) کمترين مقدار خطای نوع اول) 

 تخم
 

177/1 033/0 
006/0 ± 006/0 - 

286/0 ± 555/0 
286/0 ns 

 1پوره 
 

124/1 032/0 
007/0 ± 008/0 

355/0 ± 688/0 - 
297/0 ns 

 2پوره 
 

892/7 044/0 
017/0 ± 022/0 - 

838/0 ± 492/4 
178/0 ns 

 ns 213/0 - 007/0 ± 006/0 045/0 610/1 بالغ قبل از تخم ریزی

 008/0 033/0 بالغ بعد از تخم ریزی

007/0 ± 003/0 - 

007/0 ± 004/0 - 

334/0 ± 429/0 

566/0 ns 

ns :01/0دار در سطح : تفاوت معنی** 05/0دار در سطح : تفاوت معنی* ندارددار وجود تفاوت معنی 
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 برداریهای نمونهتاریخ

 

  Kermes quercus ی سن يک و دو و تخم شپشکمنحني ميانگين تراکم جمعيت مراحل پوره -3شکل 

 1393برداری در سال های مختلف نمونهو ميانگين دما طي روز
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 برداریهای نمونهتاریخ

  Kermes quercus از تخم ريزی و بعد از تخم ريزی شپشکمنحني ميانگين تراکم جمعيت مراحل بالغ قبل  -4شکل 

 1393برداری در سال های مختلف نمونهو ميانگين دما طي روز 
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 برداریهای نمونهتاریخ

  ی سن يک و دو و تخم شپشکمنحني ميانگين تراکم جمعيت مراحل پوره -5شکل 

 Kermes quercus 1393برداری در سال های مختلف نمونهو ميانگين رطوبت طي روز 
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  بردارینمونه هایتاریخ

  Kermes quercusريزی شپشک ريزی و بعد از تخممنحني ميانگين تراکم جمعيت مراحل بالغ قبل از تخم -6شکل 

 1393برداری در سال مختلف نمونه هایرطوبت طي روزو ميانگين 
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 بردارینمونه هایتاریخ

  Kermes quercusی سن يک و دو و تخم شپشک منحني ميانگين تراکم جمعيت مراحل پوره -7شکل 

 1394سال برداری در های مختلف نمونهو ميانگين دما طي روز
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بردارینمونه هایتاریخ  

  Kermes quercus ريزی شپشکريزی و بعد از تخممنحني ميانگين تراکم جمعيت مراحل بالغ قبل از تخم -8شکل 

 1394برداری در سال های مختلف نمونهو ميانگين دما طي روز
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 نمونه برداری های_تاریخ

 

-روز يرطوبت ط نيانگيو م Kermes quercusو دو و تخم شپشک   کيسن  یمراحل پوره تيتراکم جمع نيانگيم يمنحن -9شکل 

 1394در سال  برداریمختلف نمونه های
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 های نمونه برداریتاریخ

  Kermes quercus ريزی شپشکريزی و بعد از تخممنحني ميانگين تراکم جمعيت مراحل بالغ قبل از تخم -10شکل

 1394برداری در سال و ميانگين رطوبت طي روزهای مختلف نمونه

 

 توزیع فضاییتعیین الگوی 
های تیلور و بررسی شاخص 10الی  7بر اساس جداول 
نشان داد  K. quercus ی زندگی شپشكآیوائو برای کل دوره

در  1393شیب خط رگرسیون در مدل قانون توان تیلور در 
ریزی و در مدل ایوائو در تمامی مراحل به ی بالغ بعد از تخممرحله

و به عبارت دیگر پراکنش تر بود داری از یك بزرگطرز معنی
و و در در مرحله بالغ بعد از در مدل آیوائ 1393فضایی در سال 

 . ریزی در قانون توان تیلور از نوع تجمعی بود تخم

با یك  1393مدل آیوائو شیب خط رگرسیون در سال 
دار داشت و پراکندگی از نوع تجمعی بود. بر اختالف معنی

آمده مدل آیوائو  اساس مقادیر ضرایب تبئین به دست
(990/0R2=( در مقایسه با مدل تیلور )216/0R2=  )

ها داشته و بهتر از شاخص تیلور همبستگی بیشتری با داده
های این آفت را برازش نمود، بنابراین برای برآورد داده

رسد )جدول تر به نظر می نوع پراکنش جمعیت آفت مناسب
 (.10الی  7
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 1393در سال  Kermes quercusهای رگرسيوني قانون توان تيلور برای مجموع ميانگين کل مراحل پورگي شپشک آماره -7جدول 

 

کمترین مقدار 

خطای نوع اول 
(Pvalue) 

ضریب 

 همبستگی
(R2) 

 

 t جدول

(T table) 

α= 05/0 

T  مستقل 

tb (df=  (34  

خطای  ±شیب خط 

 استاندارد
(b±SE) 

 

  ±عرض از مبدا 

Intercept±SE)) 

 

توزیع 

 فضایی

 یکنواخت 241/0 ± 046/0 729/0 ± 164/0 707/1 042/2 216/0 ** 0 1393
ns01/0دار در سطح : تفاوت معنی** 05/0دار در سطح : تفاوت معنی*دار وجود ندارد : تفاوت معنی 
 

 
 

 1393در سال  Kermes quercusهای رگرسيوني شاخص آيوائو برای مجموع ميانگين مراحل پورگي شپشک آماره -8جدول 

 

کمترین مقدار خطای 

 (Pvalue)نوع اول 

ضریب 

 همبستگی
(R2) 

 

 tجدول 
(T table) 

α= 05/0 

T مستقل 

tb (df=  (34  

خطای  ±شیب خط 

 استاندارد
(b±SE) 

 

  ±عرض از مبدا 

Intercept±SE)) 

 

توزیع 

 فضایی

1393 0 ** 990/0 042/2 (34 )6/17 010/0 ± 824/0 225/0 ± 066/0- 
یکنواخ

 ت
ns01/0دار در سطح : تفاوت معنی** 05/0دار در سطح : تفاوت معنی*دار وجود ندارد : تفاوت معنی 

 
 

 

 1393در سال  Kermes quercusهای رگرسيوني قانون توان تيلور برای ميانگين مراحل مختلف پورگي شپشک آماره -9جدول 

 مرحله زیستی

کمترین مقدار 

خطای نوع اول 
(Pvalue) 

ضریب 

 همبستگی
(R2) 

 

 tجدول 
(T table) 

α= 05/0 

 T مستقل  

tb (df=  (34  

خطای  ±شیب خط 

 استاندارد
(b±SE) 

 

  ±عرض از مبدا 

Intercept±SE)) 

 

توزیع 

 فضایی

 1پوره 
 

 یکنواخت 024/0 ± 025/0 531/0 ± 187/0 508/2 042/2 192/0 **

 2پوره 
 

0  ** 775/0 042/2 207/2 
077/0 ± 830/0 

 

016/0 ± 013/0 
 

 یکنواخت

بالغ قبل از 

 ریزیتخم
0 ** 402/0 042/2 0728/0 

206/0 ± 985/0 
 

069/0 ± 559/0 
 

 تصادفی

بعد از بالغ 

 ریزیتخم
0 ** 639/0 042/2 068/2 

102/0 ± 789/0 
 

029/0 ± 023/0 
 

 یکنواخت

 04/0 042/2 747/0 ** 0 تخم
100/0 ± 004/1 

 

029/0 ± 034/0 
 

 تجمعی

ns01/0دار در سطح : تفاوت معنی** 05/0دار در سطح : تفاوت معنی*دار وجود ندارد : : تفاوت معنی 
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 1393در سال  Kermes quercusهای رگرسيوني شاخص آيوائو برای ميانگين مراحل مختلف پورگي شپشک آماره -10جدول 

 مرحله زیستی
کمترین مقدار خطای 

 (Pvalue)نوع اول 

ضریب 

 همبستگی
(R2) 
 

 tجدول 
(T table) 

α= 05/0 

 T tb مستقل

(df=  (34  

خطای  ±شیب خط 

 استاندارد
(b±SE) 

 

  ±عرض از مبدا 

Intercept±SE)) 

 

 توزیع فضایی

 1پوره 

 

 تجمعی 015/0 ± 025/0 24/1 ± 040/0 6 042/2 966/0 **  0

 2پوره 

 

 تجمعی 013/0 ± 020/0 443/1 ± 091/0 868/4 042/2 881/0 ** 0

 تجمعی 307/0 ± 061/0 139/1 ± 022/0 318/6 042/2 988/0 ** 0 ریزیبالغ قبل از تخم

 تجمعی 017/0 ± 033/0 377/1 ± 100/0 77/3 042/2 847/0 ** 0 ریزیبالغ بعد از تخم

 تجمعی - 012/0±031/0 191/1 ±043/0 441/4 042/2 958/0 **0 تخم
ns01/0دار در سطح : تفاوت معنی** 05/0دار در سطح : تفاوت معنی*دار وجود ندارد : : تفاوت معنی 

 

 
های بررسی شاخص14الی  11های براساس جدولهمچنین 

 Kermesی زندگی شپشكتیلور و آیوائو برای کل دوره

quercus  نشان داد شیب خط رگرسیون در مدل قانون توان
در مرحله پوره سن دوم و بالغ بعد از  1394تیلور در سال 

تر بود و به عبارت داری از یك بزرگریزی به طرز معنی تخم
که در دیگر فضایی از نوع تجمعی بود. در حالی دیگر پراکنش

مراحل زندگی حشره در قانون توان تیلور و در مدل ایوائو شیب 
تر یا مساوی یك بود و توزیع فضایی خط رگرسیون کوچك

 .حشره از نوع تصادفی یا یکنواخت بود
با یك  1394در مدل آیوائو شیب خط رگرسیون در سال 

راکندگی از نوع تجمعی بود. بر اساس دار داشت و پاختالف معنی
(  =990/0R2مقادیر ضرایب تبئین به دست آمده در مدل تیلور )

( همبستگی بیشتری با =225/0R2در مقایسه با مدل آیوائو )
های این آفت را ها داشته و بهتر از شاخص آیوائو دادهداده

برازش نمود، بنابراین برای برآورد نوع پراکنش جمعیت آفت 
 (.14الی  11رسد )جدول تر به نظر می سبمنا

 

 

 1394در سال  Kermes quercusهای رگرسيوني قانون توان تيلور برای مجموع ميانگين کل مراحل پورگي شپشک آماره -11جدول 

 

کمترین مقدار خطای نوع اول 
(Pvalue) 

ضریب 

 همبستگی
(R2) 

 

 tجدول 
(T table) 

α= 05/0 

 T مستقل 

 tb (df= 
(34 

خطای  ±شیب خط 

 استاندارد
(b±SE) 

 

  ±عرض از مبدا 

Intercept±SE)) 

 

توزیع 

 فضایی

 تصادفی 327/0 053/0± 914/0 ± 202/0 425/0 042/2 225/0 **  0 1394

ns01/0در سطح دار : تفاوت معنی** 05/0دار در سطح : تفاوت معنی*دار وجود ندارد : تفاوت معنی 
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 1394در سال  Kermes quercusهای رگرسيوني شاخص آيوائو برای مجموع ميانگين مراحل پورگي شپشک آماره -12جدول 

 

کمترین 

مقدار 

خطای نوع 

اول 
(Pvalue) 

ضریب 

 همبستگی
(R2) 
 

 tجدول 
(T 

table) 
α= 

05/0 

 T مستقل 

 tb (df=  (34 

خطای  ±شیب خط 

 استاندارد
(b±SE) 

 

  ±عرض از مبدا 

Intercept±SE)) 

 

 توزیع فضایی

 تجمعی 094/0 ± 029/0 202/1 ± 015/0 466/13( 34) 042/2 990/0 ** 0 1394

ns01/0دار در سطح : تفاوت معنی** 05/0دار در سطح : تفاوت معنی*دار وجود ندارد : تفاوت معنی 

 

 

 1394در سال Kermes quercus های رگرسيوني قانون توان تيلور برای ميانگين مراحل مختلف پورگي شپشک آماره -13جدول 

 مرحله زیستی

کمترین مقدار 

خطای نوع 

 (Pvalue)اول 

ضریب 

 همبستگی
(R2) 
 

 tجدول 
(T table) 

α= 05/0 

T 

 مستقل 

tb (df= 
(34 

خطای  ±شیب خط 

 استاندارد
(b±SE) 

 

  ±عرض از مبدا 

Intercept±SE)) 

 

 توزیع فضایی

 یکنواخت - 042/0 ± 023/0 831/0 ± 056/0 178/3 042/2 864/0 ** 0 تخم

 یکنواخت 041/0 ± 033/0 874/0 ± 146/0 863/0 042/2 512/0 ** 0 1پوره 

 تجمعی 688/0 ± 770/0 391/1 ± 213/0 835/1 042/2 557/0 ** 0 2پوره 

 یکنواخت -037/0 ±022/0 692/0 ± 060/0 133/5 042/2 893/0 ** 0 ریزیبالغ قبل از تخم

 تجمعی 031/0 ± 027/0 037/1 ± 070/0 528/0 042/2 864/0 ** 0 ریزیبالغ بعد از تخم

ns 01/0دار در سطح : تفاوت معنی** 05/0دار در سطح : تفاوت معنی*دار وجود ندارد : تفاوت معنی 

 

 

 1394در سال  Kermes quercusهای رگرسيوني شاخص آيوائو برای ميانگين مراحل مختلف پورگي شپشک آماره -14جدول 

 مرحله زیستی

کمترین مقدار 

خطای نوع 

 (Pvalue)اول 

ضریب 

 همبستگی
(R2) 
 

 tجدول 
(T table) 

α= 05/0 

 T 

 T مستقل 

tb (df= 
(34 

خطای  ±شیب خط 

 استاندارد
(b±SE) 

 

  ±عرض از مبدا 

Intercept±SE)) 

 

 توزیع فضایی

 یکنواخت  001/0 ± 003/0 768/0 ± 004/0 00/58 042/2 999/0 ** 0 تخم

 یکنواخت 012/0 ± 015/0 801/0 ± 013/0 615/61 042/2 991/0 ** 0 1پوره 

 تصادفی  346/0 ± 291/0 950/0 ± 068/0 735/0 042/2 852/0 ** 0 2پوره 

 یکنواخت 108/0 ± 118/0 792/0 ± 138/0 507/1 042/2 492/0 ** 0 ریزیبالغ قبل از تخم

 یکنواخت 004/0 ± 040/0 807/0 ± 039/0 948/4 042/2 925/0 ** 0 ریزیبالغ بعد از تخم

ns01/0دار در سطح : تفاوت معنی** 05/0دار در سطح : تفاوت معنی*دار وجود ندارد : تفاوت معنی 

 

 بحث
گرفته در ایران برای اولین بار صورت کنونی مطالعه 

. همچنین طبق بررسی منابع در خارج از کشور نیز است
مطالعات انجام گرفته در خصوص این گونه بسیار اندک بوده 
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های مورفولوژیك آن به ذکر ویژگیفقط و در چندین مقاله 
 ,Podsiadlo) مچنین طبق مطالعاتپرداخته شده است. ه

این گونه در کشور لهستان هر دو سال یك نسل دارد  (2013
گذرانی در سال اول به صورت پوره سن یك و که زمستان

که  باشد. در صورتیدر سال دوم به صورت پوره سن دو می
نشان داد که این آفت در هر سال فقط یك ما نتایج مطالعه 

در  1941سال در  Bodenheimer با مطالعاتو  نسل دارد

 & Bullington مطالعات و آناتولی مورد این گونه در

Kosztarab (1985)  وBalachowsky (1953 ) معتقدند که
، هستندنسلی تك Kermesidae های متعلق به اغلب گونه

براساس نتایج حاصله، پوره سن اول در هماهنگی دارد. 
-تبدیل به پوره سن دو میاواخر اردیبهشت و اوایل خرداد  

در سال  Schmutterer شود در حالی که بر اساس تحقیقات
این گونه در آلمان در مرداد تبدیل به پوره سن دوم  1972

شود که دلیل آن تفاوت شرایط آب و هوایی در دو کشور می
است، و با وجود شرایط آب و هوایی متفاوت 

عات انجام شده گذرانی حشره در این پژوهش با مطال زمستان
به صورت  مطابقت داشت و( Schmutterer,1972)توسط 

پوره سن دوم است، همچنین این پژوهش با مطالعات 
Bullington  و Kosztarab (1985 ) که معتقدند جنس

دارای سه  Kermesidae های متعلق به خانواده ی گونهماده
گی هستند مطابقت نداشت و در این پژوهش دو ی پورمرحله

سن پورگی مشاهده شد. دلیل این امر احتماالت در تفسیر 
گی است. در وافع ما کاراکترهایی پیدا نکردیم که سن پور

مبنی بر پوره سن سه باشد. همچنین بیولوژی و بیواکولوژی 
 Nidulariaاین گونه بسیار شبیه به بیولوژی و اکولوژی

balachowskii Bodenheimer   است که توسطNehrangi 

& Vahedi, 2017) ).همچنین این پژوهش با  مطالعه شد
( (Hamon et al., 1976 مطالعات بعضی از محققین از جمله

های این خانواده فاقد دارند که اغلب شپشكکه اظهار می
کنند، و به صورت بکرزایی تولید مثل می بوده جنس نر

ی نری مطابقت داشت و در این پژوهش هیچ گونه حشره
و همکاران   Amerتوسط نشد. از آنجایی کهمشاهده 

و همچنین در بعضی منابع دیگر اظهار شده که در  ( 2005)

یکی از  Kermesجنس بخصوص های دور این گروه گذشته
منابع تولید رنگ قرمز بوده است، در پژوهش اخیر نه 

  Nidularia Balachoweskiiبلکه Kermes quercusتنها
ای که تا کنون در ایران بررسی شده است  حداقل دو گونه

  .هستندفاقد رنگدانه 
پاراکنش  10تاا   7توجه به نتایج حاصل از جداول با 

از ناوع تجمعای    93فضایی مرحله بعد از بلوغ در سال 
باودن   یتجمعا  یان ا یبرا یاصل یلدو دل توانمی بود که

رفتار و  ینو همچن یطو مح یستگاهز یکرد: ناهمگن یانب
. در مراحال  یسات ن یطیمح یطه وابسته به شراک یعوامل

 ییفضاا  یاع توز یلورحشره در قانون توان ت یزندگ یگرد
، همچنین براسااس جاداول   بود یکنواختحشره از نوع 

پراکنش فضایی حشره در مرحله  سان دوم و   14تا  11
 از نوع تجمعی بود. 94ریزی در سال بالغ بعد از تخم

گی بیشتری نسابت  تر دارای درجه آلود درختان مسن
تر هستند. دلیل این امر ایان اسات کاه    به درختان جوان

های سن یاك اغلاب روی میزباان ماادری     انتشار پوره
شود. آگاهی از گیرد و هر سال نیز تکرار میصورت می

تغییرات جمعیت هر آفت اولین گاام در مادیریت باا آن    
آفت است. با استفاده از نتایج این تحقیاق و آگااهی از   

لگوی توزیع فضایی آن که بیشتر از نوع تجمعی اسات،  ا
برداری مناسب، باعث ی نمونهضمن کمك به تنظیم برنامه

تار  ی کم، تراکم این آفات ساریع  شود با صرف هزینهمی
گیاری  . همچنین در تعیین بهترین تصمیمزده شودتخمین 

های مادیریت تلفیقای آفاات    کنترل آفت در برنامهبرای 
هاا درختاان بلاوط زاگارس باا      رنی قا کند. طکمك می

اناد و حاداقل نسابت باه      زیست خود سازگارشده محیط
ها بسیار مقاوم و سرسخت هستند. اغلب آفات و بیماری

-جمعیت این عوامال از روش  شود برای مهارتوصیه می

 شیمیابی استفاده شود. های غیر
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Abstract  
    The scale insect, Kermes quercus (L.) specifically feeds and damages oak trees. This pest was 

studied during 2015-16 in the forests of Gilan-e-Gharb, west of Iran on the Persian oak 

(Quercus brantii). The biological stages of the pest were collected from the infected branches 

and in the laboratory, under a stereomicroscope, the counting was recorded and the population 

fluctuations were plotted as a curve. Also, spatial distribution and population fluctuation were 

calculated using Taylor's power law models and the Iowa’ Index. The results showed that this 

insect, with respect to the average temperature and relative humidity of the region, has one 

generation per year and two nymphal stages. It overwinters as second instar nymph stage on the 

trunk and branches of oak trees. Young females appear in early April, and after three weeks of 

the growth of the ovaries, the females become bulky and glabrous. The oviposition period lasts 

from late April to late May for 20-30 days. The adult insects die 20 days after oviposition. The 

eggs in the sub-body cavity gradually become hatched and the first instar nymphs exit from the 

end of the body in late May and early June, and the egg shells remain in the body of the female's 

insect. The length of the overwintering second instar nymphs is approximately 10-11 months, 

from late April to early May of the following year. 

 

Key words: Kermes quercus, Persian oak, Life cycle, population fluctuations, spatial 

distribution. 
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