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چکيده
شپشک آبلهای بلوط ) Asterodiaspis quercicola Bouché, 1851 (Hem: Asterolecaniidaeبهطور اختصاصي از درختان
بلوط تغذيه ميکند و در حال حاضر در جنگلهای منطقه زاگرس شيوع دارد .زيستشناسي اين آفت در شرايط طبيعي طي سالهای
 1394-1395بر روی ) ،Quercus brantii (Fagaceaeبرای اولين بار در ايران (جنگلهای قالجه ،اسالمآبادغرب) بررسي شد .با
نمونهبرداری از قسمتهای آلوده درختان بلوط و انتقال به آزمايشگاه مراحل زيستي آفت بر روی نمونهها و در زير
استريوميکروسکوپ به تفکيک ،شمارش و ثبت شد .نتايج اين پژوهش نشان داد که اين شپشک از طريق بکرزايي توليدمثل ميکند و
دارای يک نسل در سال و دو سن پورگي است .زمستانگذراني آن به صورت حشرات ماده بالغ جوان ،روی سرشاخههای ميزبان
است .تخمها در اواخر ارديبهشت تفريخ و پس از حدود ده روز پورههای سن يک انتشار مييابند .تخمگذاری در نيمه اول ارديبهشت،
اوج تخمريزی دهه اول تير و در دهه اول مرداد به کمترين مقدار ميرسند .ميانگين دوره تخمريزی 23 ± 1روز ،طول دوره پورگي2
 ،92±طول دوره تخم تا پورگي115 ±1روز و طول دوره زندگي ماده بالغ  53 ±2روز است .اين شپشک از اوايل مهر تا اواسط
فروردين سال بعد ،هفت تا هشت ماه بهصورت مادههای جوان باقي ميماند .حشرات ماده بارور اواسط فروردين ظاهر و حدود يک
ماه بعد شروع به تخمگذاری ميکنند .پورههای سن يک و دو به ترتيب از اواخر ارديبهشت و اواخر خرداد ظاهر شده و تا اواخر
شهريور دوره پورگي طول ميکشد .همچنين زمان اوج پوره سن يک ،پوره سن دو ،افراد بالغ قبل و بعد از تخمريزی بهترتيب ،اواسط
تير ،اواخر مرداد ،اوايل آبانماه و دهه دوم ارديبهشت است.
واژه های کليدی :بلوط ،زيست شناسي ،شپشک ،اسالم آبادغرب

درختان بلوط ) Quercus spp. (Fagaceaeمهمترين
و فراوانترين گونههای درختي موجود در غرب کشور،

بويژه در منطقه زاگرس بوده و دارای اهميت اکولوژيک،
زيست محيطي و اقتصادی فراواني هستند Naderishahab,
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) .)2012جنگلهای زاگرس در استانهای ايالم ،لرستان،
کرمانشاه ،خوزستان ،فارس ،کهگيلويه و بويراحمد
گسترش دارد و به دليل داشتن آب و هوای شبه مديترانهای
يکي از مهمترين و حساسترين اکوسيستمهای ايران
هستند ) .(Fatahi, 1994شپشکهای خانواده
Hemiptera:
 Asterolecaniidaeمتعلق به
 Sternorrhyncha: Coccomorphaاصطالحاً به " Pit
 "scalesيا شپشکهای آبلهای معروفند .حشرات اين
خانواده در کشورهای بريتانيا ،ايرلند ،ترکيه ،شرق آفريقا،
نيوزلند ،آمريکا و موريتانيا انتشار دارند (1986
 .)Podsiadloاما در نيمکره شمالي پراکنش بيشتری
دارند ،پلي فاژ بوده و روی بامبوها ،بلوطها و گونههای
گياهان زينتي بيشتر حضور دارند ( .(Gill‚ 1993پژوهش
حاضر با هدف بررسي زيستشناسي شپشک آبلهای بلوط
در شرايط صحرايي روی درختان بلوط انجام شد تا زمان
شروع فعاليت و زمان اوج افزايش جمعيت ،چگونگي
زمستان گذراني و تعداد نسل آن تعيين شود .در ايران
ارزيابي اقتصادی برای خسارت اين آفت انجام نشده
است ،اما درکشورهای ديگر مانند آمربکا به خسارت
بعضي از اعضای خانواده  Asterolecaniidaeاز جمله A.
 quercicolaروی بلوط اشاره شده است ( ;Gill, 1993
 .)Russell, 1941اين پژوهش از مهر  1394تا مهر
 1395در جنگل های بلوط ( )Quercusمنطقه قالجه با
مساحت  42605هکتار در اسالم آباد غرب ،واقع در
جنوب غربي کرمانشاه (طول جغرافيايي " 46°18´05تا
" 46° 22´18و عرض جغرافيايي " 33° 58´42تا
" 34° 01´26و با دامنه ارتفاع  1160تا  2200متر از
سطح دريا انجام شد .زيستشناسي اين آفت در شرايط
طبيعي با نمونهبرداری از درختان بلوط آلوده بررسي شد.
واحد نمونه برداری برای شپشک های اين خانواده 20
سانتي متر انتهای سرشاخه های دو ساله درختان در نظر
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گرفته شد و در هر بار نمونهبرداری  10درخت آلوده
انتخاب و به صورت تصادفي از هر درخت  8سرشاخه (دو
شاخه از هر جهت جغرافيايي) انتخاب شد .به منظور
بررسي زيستشناسي و چگونگي زمستانگذراني در
هربار نمونه برداری تعداد تخم ها ،پوره سن يک ،پوره
سن دو ،ماده بالغ (قبل و بعد از تخم ريزی) شمارش و
ثبت شد.
نمونه برداری از سرشاخههای آلوده بلوط به منظور
تعيين دوره تخم ريزی اين شپشک نشان داد که زمان
شروع ،اوج و پايان تخمريزی آن ها به ترتيب اواسط
ارديبهشت ،دهه اول تير و مرداد ا ست .دوره تخمريزی به
طور متوسط 23 ±1روز طول کشيد (شکل .)3
زمان آغاز  ،اوج و پايان ظهور پوره سن يک
به ترتيب اواخر ارديبهشت ،دهه دوم تير و اواخر مرداد
است و دوره پوره سن يک به طور ميانگين  44 ±1روز
طول کشيد (شکل  .)4اين زمانها برای پوره سن دو به
ترتيب اوايل تير ،اواخر مرداد و اواخر شهريور است.
طول دوره پوره سن دو به طور ميانگين  48 ±1روز است
(شکل .)5
حشرات ماده جوان اواسط تير ،که هنوز رشتههای
دارای تخم ( )Ovariolesدر تخمدانهای ( )Ovariesآنها
شکل نگرفته ،ظاهر مي شوند و حدود  7-8ماه در اين
حالت باقي مي مانند .با سپری کردن زمستان ،در اواسط
فروردين سال بعد با کالبد شکافي مشاهده شد که
رشته های دارای تخم در تخمدان ها رشد کرده و بتدريج
شروع به تخمگذاری ميکنند .اوج تخمگذاری در دهه دوم
ارديبهشت و خاتمه آن اواسط خرداد است .ميانگين دوره
زندگي حشره ماده جوان )قبل از تخم ريزی)147 ±1 ،
روز (مرحله زمستان گذران) و دوره زندگي حشره ماده
بارور به طور ميانگين  53 ±2روز به طول ميانجامد
(شکل های  1و .)2
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شکل  -1روند فعالیت شپشک  ، A. quercicolaمادههای جوان ،زمستانگذران ،در جنگلهای بلوط منطفه قالجه در سال  1394و
1395

شکل  -2روند فعالیت شپشک ( A. quercicolaمادههای بارور) در جنگلهای بلوط منطفه قالجه در سال 1395
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شکل  -3روند تغییرات تعداد تخم شپشک  A. quercicolaدر جنگلهای بلوط منطفه قالجه در سال 1395

شکل  -4روند فعالیت پوره سن یک شپشک  A. quercicolaدر جنگلهای بلوط منطفه قالجه در سال 1395
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1395  در جنگلهای بلوط منطفه قالجه در سالA. quercicola  روند فعالیت پوره سن یک شپشک-5 شکل
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پيش از اين زيستشناسي اين حشره در لهستان بر روی
) اما تاکنونPodsiadlo, 1986( بلوط بررسي شده است
.زيستشناسي اين حشره در ايران مطالعه نشده است
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Abstract
The pit scale insect, Asterodiaspis quercicola (Hem: Asterolecaniidae) is restricted to oak tree,
Quercus brantii and it is now prevalent in Zagros oak forest region. The biology of this pest in
natural conditions was investigated on Quercus brantii (Fagaceae) during 2015-2016, for the
first time in Iran (Ghalajah forests, West Islamabad). The results of this study showed that this
insect is a univoltine species and overwintered as pre-reproductive female. Eggs begin to hatch
in the middle of May. After one week, the crawler dispersal takes place. The egg population
pick is in early July and declines in late July. The incubation and nymphal period take 23±1 and
92±2 days in average, respectively. Egg incubation time plus nymphal period take 115±1 days
and the adult longevity is 53±2 days. The reproductive female starts to egg laying early April,
and ends on the early August. The adult females develop through two nymphal stages; the first
and second nymphals stages emerge in the late May and late June, respectively; this period lasts
to the end of September. Meanwhile, the population pick of egg, first instar, second instar, preand post-reproductive female appears on early July, mid-July, mid-August, end of September
and mid-May, respectively.
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