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مقدمه

اســتان آذربایجــان شــرقي یکــي از مناطــق عمــده  کشــت بــادام اســت. بــه ایــن 
ــه  ــي حمل ــک هاي گیاه ــه شپش ــات از جمل ــددي از آف ــاي متع ــول گونه  ه محص
می کننــد. شپشــک هاي گیاهــي بــا تغذیــه از شــیره  گیاهــي بــه درختــان میزبــان 
ــام  ــالل در انج ــات، اخت ــن آف ــارت ای ــر خس ــکل دیگ ــد. ش ــارت وارد مي کنن خس
فتوســنتز و تنفــس به دلیــل تولیــد عســلک اســت. در چنــد ســال اخیــر جمعیــت 
شپشــک نخــودي در باغــات بــادام منطقــه  آذرشــهر در اســتان آذربایجــان شــرقي 
ــن  ــادي از ای ــداد زی ــدن تع ــک ش ــث خش ــت و باع ــه اس ــش یافت ــدت افزای به ش
درختــان  شــده اســت. کشــاورزان بــراي کنتــرل ایــن آفــت هر ســال چندیــن نوبت 
ــت  ــت آف ــث کاهــش جمعی ــا باع ــر نه تنه ــن ام ــد. ای ــه آن سم پاشــي مي کنن علی
نمی شــود، بلکــه بــا ازبین بــردن دشــمنان طبیعــي، جمعیــت آن را بیــش از پیــش 
ــن حشــره  ــن مشــخصات ظاهــری و زیست شناســی ای ــد. همچنی ــش می ده افزای
طــوري اســت کــه در صــورت به کارنبــردن ســموم شــیمیایي در زمــان مناســب، 

ــد.  ــت آن ندارن ــش جمعی ــري در کاه ــه تأثی ــي هاي انجام گرفت سم پاش
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انتشار و اهميت شپشك نخودي

ــار  ــام علمــي Didesmococcus unifasciatus اولیــن ب ــا ن شپشــک نخــودي ب
به عنــوان گونــه ای  جدیــد بــراي فــون ایــران از اســتان آذربایجــان  شــرقي معرفــي 
ــزارش  ــد آن گ ــام .Dibrachy ssp پارازیتوئی ــه ن ــور ب ــي زنب ــن نوع ــد. همچنی ش
ــتر  ــد و در شبس ــدود 30 درص ــهر ح ــردرود و خسروش ــق س ــه در مناط ــد ک ش
و تســوج حــدود 20 درصــد پارازیتیســم داشــته اســت. ایــن شپشــک همچنیــن 
از درختچه هــاي خــودرو بــادام و باغــات بــادام احداث شــده در کوهپایه هــاي 

ــز جمــع آوري شــده اســت. اســتان کرمانشــاه نی
ایــن آفــت یکــي از آفــات مهــم بــادام در لبنــان اســت و بــر اســاس تحقیقــات 
ــا 5  ــرل آن از ســموم تماســي اســتفاده مي شــد، 3 ت ــراي کنت در مناطقــي کــه ب

ســال بعــد از شــروع آلودگــي باعــث خشــک شــدن ایــن درختــان می شــد.
ــوده  آذربایجــان شــرقي،  ــن آفــت در ســال یــک نســل دارد و در مناطــق آل ای
پوره هــاي ســن یــک آن در اوایــل تیــر مــاه ظاهــر مي شــوند. ایــن آفــت همچنیــن 
داراي دشــمنان طبیعــي فراوانــي اســت کــه جمعیــت آن را کنتــرل مي کننــد. در 
شــکل 1 دورنمــاي بــاغ بــادام آلــوده بــه شپشــک نخــودي نشــان داده شــده اســت.

شکل 1- دورنماي باغ بادام آلوده به شپشک نخودي 
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نتایج تحقيقات كنترل بعضی گونه های شپشك هاي گياهي

ــا شپشــک هاي  ــاره زیست شناســي و نحــوه  مبــارزه ب تحقیقــات متعــددي درب
ــات  ــه  D.unifasciatus اطالع ــاره گون ــا درب ــت؛ ام ــه اس ــورت گرفت ــي ص گیاه
ــم و  ــک ها ک ــه  شپش ــرل هم ــوه   کنت ــه نح ــي ک ــدارد. از آنجای ــود ن ــادي وج زی
بیــش یکســان اســت، در ایــن قســمت بــه نحــوه   مبــارزه بــا بعضــي از گونه  هــاي 

ــود.  ــاره مي ش ــابه اش مش

ــو و گوجــه اســتفاده  ــان هل ــا ســپردار ســان ژوزه روي درخت ــارزه ب ــراي مب • ب
ــن  ــراه روغ ــرون هم ــید و دیمیک ــون، سوپراس ــون، اتی ــره کش هاي گوزاتی از حش
ــار سم پاشــي، در کاهــش جمعیــت  ــا 2 ب ــا 1 ت ــدون روغــن ب ــر از ســموم ب بیش ت

آفــت مؤثــر هســتند.

ــت  ــم و فعالی ــان اوج تراک ــت زم ــن آف ــرل شــیمیایي ای ــان کنت ــن زم • بهتری
ــت.  ــک آن اس ــن ی ــاي س پوره ه

• در مکزیــک، بــراي کنتــرل شپشــک هاي جنــس Toumeyella، روي درختــان 
و درختچه هــاي جنــس اریترینــا، مبــارزه  شــیمیایي را بررســي کــرده و آن را روش 

ــری معرفــي کردند. مؤث

• بــرای کنتــرل تلفیقــي ایــن آفــت روش هــای هرس کــردن شــاخه هاي آلــوده، 
بــرس زدن پوره هــا، اســتفاده از دشــمنان طبیعــي و ســموم شــیمیایي انتخابــي بــا 

ســمّیت کــم توصیــه می شــود.

• کنتــرل شــیمیایي چنــد گونــه  از شپشــک هاي مرکبــات در مصــر نشــان داد 
ــا اســتفاده از ماالتیــون،  ــار سم پاشــي در اواخــر )تیــر( و اواخــر )مهــر( ب کــه دو ب
ــي  ــزار به تنهای ــا 2 در ه ــا دز 1/5 ت ــرووس ب ــون و دایکل ــوات، متیل پاراتی دیمت
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ــر از سم پاشــي در  ــي مؤثرت ــي )2 درصــد( خیل ــن معدن ــک روغ ــراه ی ــه هم ــا ب ی
یکــي از زمان هــاي ذکرشــده اســت. در ایــن بررســي سم پاشــي تابســتانه ضــرری 
ــا  بــرای میوه هــا نداشــت. همچنیــن یــک نوبــت سم پاشــي در اواخــر آبــان مــاه ب
اســتفاده از روغــن معدنــي )2/5 درصــد( بــه همــراه یــک ســم فســفره تأثیــر خوبي 
ــرات  ــا روي حش ــا دارد؛ ام ــا و جوانه ه ــت در روي برگ ه ــت آف ــش جمعی در کاه

ــدارد. ــري ن ــا اث مستقرشــده روي میوه ه

• سم پاشــي در اواخــر آبــان باعــث کاهــش جمعیــت آفــت به مــدت 6 الــي 12 
ــود. ــا مي ش ــا و جوانه ه ــاه در برگ ه م

ویژ گي هاي زیستي شپشك نخودي

در شــرایط آب و هوایــي اســتان آذربایجــان شــرقي ایــن حشــره زمســتان را بــه 
ــا نصــب  ــر اســاس بررســي  های انجام شــده ب ــد. ب ــوره  ســن دو مي گذران شــکل پ
تلــه مناســب در ســال 1397 )شــکل 2( در منطقــه خسروشــاه، حشــرات نــر ایــن 
ــوند.  ــورم مي ش ــز مت ــا نی ــر و ماده ه ــت ظاه ــل اردیبهشــت در طبیع ــت از اوای آف
ــن  ــت در ای ــن آف ــر ای ــرات ن ــن حش ــه اولی ــد ک ــان مي ده ــات نش ــي تحقیق ول
ــرواز  ــه پ ــر می شــوند و شــروع ب ــاه ظاه ــه از حــدود بیســتم اردیبهشــت م منطق
مي کننــد. حداکثــر خــروج و ظهــور حشــرات نــر در هفتــه آخــر اردیبهشــت  مــاه 
ــاده  ــده و آم ــورم ش ــز مت ــا نی ــر، ماده ه ــرات ن ــروج حش ــا خ ــان ب ــت و همزم اس

مي شــوند. جفت گیــري 
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شکل 2- تله نصب شده در باغ 

حشــرات نــر بالفاصلــه بعــد از جفت گیــري از بیــن می رونــد و از دهــم خــرداد 
مــاه بــه بعــد حشــره  نــري در طبیعــت مشــاهده نمي شــود. اختــالف زمــان خــروج 
ــي در  ــرات دمای ــل تغیی ــاالً به دلی ــده احتم ــال هاي بررسي ش ــر در س ــرات ن حش

ــر اســت. ســال هاي اخی

پوره هـاي مـاده ضمـن رشـد سـریع، از بـدن خود شـیرابه ترشـح مي کننـد و در 
اواخـر خـرداد مـاه بـه حداکثـر رشـد خـود مي رسـند. در ایـن زمـان حشـرات ماده 
شـروع بـه تخم ریـزي می کننـد و بتدریـج بـدن آن هـا تحلیل مـی رود و زیر پوسـته  
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خارجـي آن هـا انباشـته از تخم هاي لیمویي رنگ حشـره می شـود و پوسـته  خارجي 
حشـره  مـاده به صـورت محافـظ، تخم هـا را در خـود جـا مي دهـد. حداکثـر تخـم 
شمارش شـده داخـل بـدن یک مـاده بالـغ، 3200 عدد اسـت. زمان باز شـدن اولین 
تخم هـا و خـروج پوره هـاي سـن یک این آفـت، از اولیـن روزهاي تیر مـاه و حداکثر 

آن نیـز در ده روز اول تیـر ماه اسـت )شـکل 3(.

ــع  ــاخه ها جم ــتقیماً روي ش ــه مس ــروع تغذی ــراي ش ــن اول ب ــاي س پوره ه
ــا اواخــر تابســتان ادامــه دارد و در ایــن  ــه  پوره هــاي ســن یــک ت مي شــوند. تغذی
ــوره  ســن دو مي شــوند. در اواخــر فصــل زمســتان پوره هــاي  ــه پ ــل ب ــان تبدی زم
ــته جمعي روي  ــور دس ــوند و به ط ــارج می ش ــي خ ــته پورگ ــر پوس ــن دوم از زی س
ــم جــدا می شــوند  ــاده از ه ــر و م ــاي ن ــد. پوره ه ــه حرکــت در مي آین شــاخه ها ب
و پوره هــاي نــر در یــک قســمت از شــاخه و پوره هــاي مــاده در انتهــاي شــاخه ها 
ــاي  ــه پوره ه ــد. البت ــرار مي گیرن ــري ق ــورت متراکم ت ــه آن به ص ــک ب ــا نزدی ی
ــن  ــطح زیری ــوند. در س ــده مي ش ــي دی ــز به فراوان ــوط نی ــور مخل ــاده  به ط ــر و م ن
ــع  ــر تجم ــا بیش ت ــتند، پوره ه ــي هس ــا افق ــل ی ــور مای ــه به ط ــاخه هایي ک ش
ــد و  ــرار می گیرن ــم ق ــا روي ه ــه پوره ه ــان اســت ک ــي چن ــم گاه ــد. تراک می کنن
ــد از ســن  ــاده بع ــر و م ــاي ن ــد. شــکل پوره ه ــه اي به وجــود مي آورن ــه دوطبق الی
ــاه به راحتــي از  ــل اردیبهشــت م ــد و از اوای ــرق می کن ــج ف دو ضمــن رشــد بتدری

ــوند )شــکل 3(. ــز مي ش ــم متمای ه
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شکل 3- مراحل مختلف زیستي شپشک نخودي روي بادام: 1- پوسته هاي پورگي پوره هاي سن 
دو حشرات ماده و نر در اواخر اسفند، 2- پوره هاي نر و ماده در اوایل اردیبهشت، 3- حشره نر در 
اوایل اردیبهشت، 4- حشرات ماده در اواخر خرداد، 5- تخم در اواخر خرداد و 6- پوره هاي سن 

یک در اوایل تیرماه
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روش هاي كنترل شپشك نخودي

در کنترل شیمیایي این آفت باید دو موضوع را در نظر گرفت:

1- پراکنــش لکــه اي شپشــک نخــودي در باغــات: در کنتــرل شــیمیایي چنیــن 
ــه  ــوده ب ــاي آل ــي لکه ه ــت و سم پاش ــاغ نیس ــي کل ب ــه سم پاش ــازي ب ــي نی آفات

آفــت کافــي اســت. 

2- تعییــن زمــان دقیــق سم پاشــي در کنتــرل شــیمیایي ایــن آفــت: ایــن روش 
ــاي  ــتقرار پوره ه ــا اس ــا ت ــدن تخم ه ــاز ش ــان ب ــه را از زم ــن نتیج ــرل، بهتری کنت
ــن دز  ــا پایین تری ــه ب ــوري ک ــد، به ط ــي را می ده ــه  موم ــح الی ــک و ترش ــن ی س
ســموم مصرفــي نیــز مي تــوان ایــن آفــت را کنتــرل کــرد. ایــن زمــان در اســتان 
ــروع  ــان ش ــاعت از زم ــدت 72 س ــاه به م ــر م ــه  اول تی ــرقي در ده ــان ش آذربایج

ــت. ــدن تخم هاس بازش

در کنتــرل تلفیقــي ایــن آفــت، همزمــان بــا روش شــیمیایي از روش هــاي زیــر 
ــوان اســتفاده کــرد: نیــز مي ت

1 - شاخه هاي آلوده به آفت را در فصل بهار هرس کرد و سوزاند؛

ــز پوره هــاي ســن  ــه در فصــل تابســتان و نی ــازه اســتقرار یافت 2- پوره هــاي ت
دو را در اواخــر فصــل زمســتان بــرس کــرده و از شــاخه ها جــدا کــرد.


