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پيشگفتار
باالخانواده شپشکهای گیاهی ( )Coccoideaحشرات کوچکی
متعلق به راسته  Hemipteraهستند که پراکنش جهانی دارند و فقط روی
گیاهان فعالیت میکنند .در حال حاضر  48خانواده و بیش از  8000گونه از
شپشکهای گیاهی در سراسر دنیا شناسایی شده است .شپشکهای گیاهی
همراه با سفیدبالکها ،پسیلها و شتهها در زیرراسته  Sternorrhynchaقرار
میگیرند .شپشکهای گیاهی به دلیل جثه کوچک و پنهان ماندن از دید
سیستمهای نظارتی و مقررات قرنطینهای ،بهراحتی توسط فرآوردههای
گیاهی به مناطق جدید وارد شده ،و در غیاب دشمنان طبیعی ،به یکی از
آفات مهم آن منطقه تبدیل میشوند .شپشکهای گیاهی توسط خرطوم
بسیار بلندی که حدود شش تا هشت برابر طول خود حشره است ،از شیره
گیاهی تغذیه میکنند .این حشرات به تمام قسمتهای گیاه از جمله برگ،
میوه ،شاخه ،ساقه ،تنه و حتی ریشهها صدمه میزنند .عالیم خسارت
شپشکها از نکروزه شدن محل تغذیه ،توقف رشد ،سرخشکیدگی شاخهها
تا مرگ گیاه میزبان را شامل میشود .برخی از شپشکها عسلک ترشح
میکنند و باعث تجمع و رشد قارچ فوماژین (دوده) میشوند که بهنوبهخود
باعث کاهش میزان فتوسنتز گیاه و تشدید میزان خسارت میشود .شپشک-
های گیاهی از نظر شکل ظاهری نیز از سایر حشرات متفاوت هستند؛
حشراتی کوچک ،بدون پا و شاخک قابل مشاهده و شبیه فلسهای ماهی
روی گیاهان میباشند.
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در ایران اطالعاتی در مورد خانوادههای شپشکهای سپردار
 ،Diaspididaeشپشکهای آردآلود  Pseudococcidaeو شپشکهای نرم-
تن  Coccidaeکه بسیاری از آفات مهم را در خود جای دادهاند ،موجود
است ،معهذا خانوادههای دیگری از شپشکها نیز در ایران وجود دارند که
در بسیاری از موارد به دلیل در دسترس نبودن منابع ،شناسایی آنها امکان-
پذیر نیست .هدف از نگارش این مجموعه ،گردآوری اطالعات کلیدی به
شکلی قابل درک و استفاده برای کشاورزان پیشرو ،مروجین و کارشناسان
ارشد مراکز آموزشی ،پژوهشی و اجرایی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی
است .در این مجموعه ،کلید شناسایی مزرعهای خانوادههای شپشک گیاهی
موجود در ایران ارائه میشود که امید است در رفع پارهای از اشکاالت
موجود در شناسایی این گروه از آفات ،مفید واقع شود.
مقدمه
باالخانواده شپشکهای گیاهی براساس مطالعات ریختشناسی ،به 48
خانواده تقسیم میشود ( )5که تاکنون  13خانواده آن در ایران شناسایی
شدهاند ( .)8خانواده شپشکهای سپردار  Diaspididaeاولین خانواده از نظر
تعداد گونه در جهان و همچنین در ایران است و خانوادههای شپشکهای
آردآلود  Pseudococcidaeو شپشکهای نرمتن  Coccidaeدر مکانهای
بعدی قرار میگیرند .این باالخانواده با بیش از  8000گونه توصیف شده در
دنیا ،بیشترین تنوع را در نواحی گرمسیری و مرطوب دارد .شپشکها
معموالً حشرات کوچک غیرمعمولی هستند ،که شباهت چندانی با سایر
حشرات ندارند .قطعات دهانی در این گروه به خرطوم تبدیل شده،
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بهطوریکه آروارههای باال و پایین به به شکل میلههای بلندی درون لب
پایین قرار میگیرند و دو کانال بزاقی و تغذیهای تشکیل میدهند و بدین
طریق از شیره گیاهان تغذیه میکنند .شپشکهای گیاهی دارای دو شکلی
جنسی هستند ،بدینصورت که مادهها بدون بال ،معموالً کوچک (از  0/5تا
 10میلیمتر) ،با بدن بیضی یا گرد (تعداد کمی دارای بدن محدب) هستند
وگاهی مواقع به شکل جوانه رویشی روی گیاه نمود دارند .حشرات ماده
بسته به خانواده و مرحله سنی پورگی تمایل به کاهش یا از دست دادن
ال
بعضی از زوائد بدنی مانند پا و شاخک دارند ،و اغلب کمتحرک و یا کام ً
بیتحرک هستند .حشرات نر یک جفت بال دارند و به دلیل نداشتن قطعات
دهانی ،در طول زندگی یکروزه خود ،تغذیه نمیکنند .شناسایی شپشک-
ها عمدتاً براساس ریختشناسی مادههای بالغ صورت میگیرد زیرا آنها به
مدت طوالنیتری روی گیاهان باقی میمانند.
حشرات ماده معموالً سه یا چهار مرحله رشدی و حشرات نر پنج مرحله
رشدی را تا رسیدن به بلوغ میگذرانند (شکل .)1 -تکثیر جنسی در بین
شپشکها کامالً رایج است .تخمها معموالً زیر سپر ،زیر بدن ماده و یا درون
پوشش مومی که توسط شپشکها ترشح میشوند ،گذاشته میشوند
(شکل .)2 -پراکنش شپشکها توسط پورههای سن یک صورت میگیرد.
شپشکهای گیاهی از قسمتهای مختلف گیاه میزبان (برگ ،میوه،
ساقه ،شاخه ،و ریشه) تغذیه میکنند .بسیاری از گونهها در مکانهای مخفی
(درون غالف گیاهان ،حفرههای ایجاد شده روی تنه شاخهها و یا حتی
ریشهها) قرار دارند.
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شپشکها دارای سیستم زادآوری متنوعی از تکثیر جنسی
( )bisexualityو بکرزایی ( )parthenogenesisمیباشند .حشرات ماده بالغ
تخمگذار و یا زندهزا هستند ،تخمها درون محفظه زیر بدن ماده یا درون سپر
ترشحی چسبیده به بدن مادر گذاشته میشوند (شکل .)2 -شپشکهای
تفریخ شده ،پوره سن یک ( )crawlerنامیده میشوند (شکل ،)3 -که قادر
به حرکت و فعالیت به دنبال محل تغذیه مناسب هستند .معموالً هر دو جنس
نر و ماده در طول سن اول پورگی شبیه هم هستند اما زمانی که پوست-
اندازی کرده و به پوره سن دوم تبدیل میشوند ،دو شکلی جنسی ظاهر
میشود .حشرات ماده دگردیسی ساده ( )simple metamorphosisبا  2تا 3
مرحله پورگی ،بدون مراحل شفیرگی دارند ،درحالیکه حشرات نر دارای
دگردیسی بینابینی ( )intermediate metamorphosisبا  4مرحله پورگی
هستند که دو مرحله آن پیششفیرگی و شفیرگی میباشند .حشرات ماده
بالغ به طور پیوسته تغذیه میکنند و در محل معینی ثابت هستند و یا حرکات
بطئی دارند.
مراحل مختلف زندگي شپشکهاي كياهي
حشره ماده بالغ .مادههای بالغ در تمام خانوادهها بدون بال هستند.
مادههای خانواده شپشکهای سپردار ،پاها و شاخکهای خود را پس از
پوستاندازی پوره سن یک از دست میدهند ،بنابراین حشرات کامل ماده
بدون حرکت روی گیاه میزبان باقی میمانند .شکل شپشکهای ماده از
گرد ،بیضی ،نیمهکروی ،رشتهمانند تا گالبیشکل متغیر است .مهمترین
خصوصیت شپشکهای گیاهی ترشح موادی به صورت موم و یا رشتههای
4

مومی است که توسط روزنهها و کانالهای واقع در جلد بدن حشره ترشح
میشود و نقش موثری در حفاظت شپشک از عوامل محیطی زنده و
غیرزنده دارد .سپر ترشحی در سپرداران بهراحتی با یک سوزن از بدن ماده
جدا میشود ،ولی در سایر خانوادهها موم ترشحی به صورت سپر واقعی
نیست بلکه بدن حشره با ترشح واکس سختتر میشود.
حشره نر .شکل ظاهری حشرات نر به سایر حشرات شباهت دارد و
سر ،سینه ،شکم ،بال و پاهای آنها مشخص است .حشرات نر به مدت یک
روز یا کمتر زنده میمانند و هرگز تغذیه نمیکنند.
تخم .تخمها توسط ماده بالغ زیر پوشش مومی گذاشته و بعد از یک تا
سه هفته تفریخ میشوند .چنانچه یک حشره ماده برگردانده شود ،امکان
مشاهده توده تخمها در زیر بدن وجود دارد.
همانطور که ذکر گردید شناسایی شپشکها عمدتاً از طریق حشرات
ماده صورت میگیرد .جهت شناسایی شپشکها نیاز به تهیه اسالیدهای
میکروسکوپی میباشد تا بتوان با مطالعه صفات ریختشناسی حشره ،آن را
تا سطح جنس و گونه تشخیص داد.
در این مجموعه ،کلید شناسایی مصور به صورت راهنمای مزرعهای
تشخیص خانوادههای شپشکهای گیاهی برای استفاده عالقمندان و
متخصصان گیاهپزشکی در طبیعت ارائه میگردد.
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شفیرگی

حشره نر

حشره ماده کامل

پیش شفیرگی

پوره سن 2

پوره سن 2

پوره سن 1

شکل  -1مراحل مختلف زندگی شپشک نر و ماده ()4
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شکل  -2تخمهای گذاشته شده توسط ماده بالغ زیر سپر
() 2

پوره سن یک ()4
شکل 7 -3

روشهاي جمعآوري شپشکهاي گياهي
شناسایی درست شپشکهای گیاهی وابسته به مشاهدات دقیق جمع-
آوری کننده و سپس وسایل و تجهیزات مورد نیاز برای جمعآوری است.
فرد جمعآوریکننده باید یک دستگاه  ،GPSبیلچه ،شیشههای کوچک
حاوی الکل  ،%70لوازم مخصوص پرس گیاه (شناسایی گیاه میزبان بسیار
مهم است) ،پاکتهای نایلونی و کاغذی به اندازههای متفاوت ،یک جفت
پنس ،چاقوی نیز ،قیچی باغبانی و دفتری برای ثبت مشخصات محل جمع-
آوری (نظیر طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع محل جمعآوری) با خود
همراه داشته باشد.
جمعآوري مستقيم
معمولیترین و مناسبترین روش نمونهبرداری شپشکهای گیاهی،
جمعآوری مستقیم است .این روش بهویژه برای جمعآوری شپشکهای
سپردار مناسب است ،زیرا حشرات این خانواده کامالً به گیاه میزبان می-
چسبند و با روشهای دیگر امکان نمونهبرداری نیست .رعایت موارد زیر
باعث افزایش کارآیی این روش خواهد شد :تمام قسمتهای گیاه از جمله
زیر برگها ،نزدیک رگبرگها ،شاخه و ساقههای جوان ،شکافهای
پوست تنه درختان ،زیر پوستههای شل تنه درخت ،محل ترکها و زخم-
های ایجاد شده ،منطقه اتصال شاخهها به هم و قسمتهایی که قابل رویت
مستقیم نیست ،مانند ریشه ،طوقه گیاه ،داخل غالف برگها ،داخل گالها را
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باید زیر نظر داشت .جهت نمونهبرداری شپشکهای اطراف طوقه و ریشه
درختان از بیلچه استفاده شود .وجود ترشحات سفید رنگ در خاکهای
نزدیک ریشه و روی ریشهها یکی از نشانههای وجود شپشکها ،بهخصوص
شپشکهای آردالود  Pseudococcidaeو شپشکهای غولآسا
 Margarodidaeمیباشد .فعالیت مورچهها روی درختان و اطراف طوقه
گیاهان روی خاک نیز نشانه خوبی برای فعالیت شپشکها است.
نکته مهم :بهتر است نمونهها همراه با قسمتی از میزبان گیاهی برداشته شوند
ولی باید توجه داشت که آسیبی به کل گیاه وارد نشود.
ساير روشهاي جمعآوري
الف .تله چالهای ( :)Pitfall trapاین روش برای جمعآوری شپشکهایی
که درخاک زندگی میکنند مناسب است.
ب .مکنده  :DVACاین دستگاه با مکش قدرتمند خود میتواند حشراتی
که دارای تحرک کمی بوده ،یا تا حدی به گیاه میزبان چسبیدهاند را به
طرف خود کشیده و درون کیسهای جمع نماید.
ج .روش غربال کردن ( :)Sifting screensدر این روش که برای جمع-
آوری شپشکهای خاکزی استفاده میشود ،با گذراندن خاک و خزههای
جمعآوری شده از غربالهایی به قطرهای مختلف ،شپشکهای درون آن را
جمعآوری میکنند.
د .قیف برلز ( .)Berlese funnelدر این روش خاکهای اطراف ریشهها را
که به صورت انبوه جمعآوری میشوند ،درون قیف برلز میگذارند.
9

شپشکهایی که از نور گریزان هستند به انتهای قیف رفته ،داخل شیشهای
که به انتهای آن وصل است میافتند.
ه .ضربه زدن ( .)Beating sheetروش مؤثری برای جمعآوری بعضی
ازگونههای شپشکهای آردآلود است ،بدین صورت که صفحهای با رنگ
تیره زیر شاخهها و برگها نگاه داشته شده و ضربات محکمی به شاخه زده
میشود .شپشکهای آردآلود که معموالً سفیدرنگ هستند در زمینه تیره
صفحه مشخص میشوند که میتوان با قلم مو آنها را به شیشه الکل منتقل
کرد.
بر اساس مطالعاتی که طی سالهای مختلف در مناطق مختلف کشور
انجام گرفته است 275 ،گونه در  113جنس متعلق به  13خانواده از شپشک-
های گیاهی در کشور جمعآوری شده است ( .)8گرچه مطالعه شپشکهای
گیاهی در سطح جنس و گونه از طریق اسالیدهای میکروسکوپی میسر
است ،ولی شناسایی خانوادهها براساس مشخصات ظاهری آنها امکانپذیر
است.
كليد شناسايي مزرعهاي خانوادههاي شپشک گياهي در ايران
بر اساس ماده بالغ
 1روی درخت خرما؛ به رنگ قرمز-قهوهای ،کروی شکل ،درون واکس
سفیدرنگی قرار گرفته ،در صورت مالش مایع قرمز رنگی بیرون ترشح
میشود

(شکلPhoenicococcidae............................................. )4 -
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(شکل)4 -
P. marlatii

() 7

این خانواده دارای یک جنس و یک گونه گزارش شده
در دنیا است که گونه

Phoenicococcus marlatti

) (Cockerellدر جنوب ایران روی تنه درختان خرما
فعالیت دارد (شکل.)4 -
 غیرمرتبط با درخت خرما ،درصورتیکه روی خرما باشد ،کروی شکلو به رنگ قرمز-قهوه ای نیست 2 ...........................................................
 2بدن حشره ماده بالغ کروی و شبیه به گال ،همراه با لکههای روشن و
تیره قهوهای ،بعد از رشد کامل ،لکهها ناپدید میشوند؛ روی درختان
بلوط فعالیت دارند( ( .شکلKermesidae ..................................... )5 -
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شکل5 -
Kermes quercus

) ( (Linnausاصلی)

 روی درخت بلوط مشاهده نمیشود ،درصورتیکه روی بلوط باشد،فاقد خصوصیات باال3 ...........................................................................
 3شپشکهای بالغ دارای پا (فاقد پا در تعداد کمی از گونههای
)Pseudococcidae؛ طول بدن ماده بالغ معموالً بیش از  2/5میلیمتر و
پوشیده از صفحات یا رشتههای مومی سفیدرنگ 4 ...............................
 شپشکهای بالغ دارای پا و یا فاقد آن ،ولی ماده فاقد حرکت؛ طول بدنماده بالغ معموالً کمتر از  2/5میلیمتر و فاقد صفحات یا رشتههای مومی
سفیدرنگ 8 ..........................................................................................
 4بدن حشره پوشیده از ترشحات مومی سفید رنگ با کیسه تخم شیاردار
که توسط مادهها حمل میشود؛ پاها بزرگ و قوی 5 .............................
 بدن پوشیده از ترشحات پودری؛ کیسه تخم شیاردار نیست و توسطمادهها حمل نمیشود؛ پاها معمولی 7 .....................................................
 5بدن حشره ماده بالغ نارنجی؛ کیسه تخم خیلی کوتاهتر از بدن 6 .............
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 بدن حشره ماده بالغ سفید؛ کیسه تخم هماندازه یا بلندتر از بدن(( Orthezia urticae (Linnaeusشکل-

Ortheziidae .......................... )6

شکل 6 -
 ( O. urticaeاصلی)

 6حشره ماده بالغ تا  10میلیمتر طول یا بیشتر ،معموالً بیضی کشیده؛ پاها
و شاخکها کامالً مشخص و تیرهرنگ؛ روی ساقهها ،شاخهها و
گیاهان پوسیده فعالیت دارند؛ معموالً همراه با پوشش مومی روی بدن،
گاهی بدون واکس

Monophlebiidae ..................................

الف -کیسه تخم به شکل یک بالشتک در ناحیه عقب ماده
قرار گرفته است ،مانند شپشک استرالیایی مرکبات،
( Icerya purchasi Maskellشکل)7 -
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شکل7 -
)2( I. purchasi

این شپشک در استان فارس و مازندران مشاهده شده
است .در استان فارس به صورت آفت گزارش شده
است.
ب -رشتههای سفیدرنگی اطراف بدن حشره قرار گرفته
شده است مانند (شپشک مصری)

Icerya aegyptiaca

) ،(Douglasشپشک فوق به تازگی در شهرستان چابهار
روی درختان میوه و غیرمثمر به صورت آفت مشاهده
شده است (شکل – .)8

14

شکل8 -

( I. aegyptiacaعکس .م.
خسروی)

 حشره ماده بالغ تا  5میلیمتر طول یا بیشتر ،معموال گرد؛ پاها بهخصوصپاهای جلویی حفرکننده برای سوراخ کردن زمین؛ درون شن یا خاک
فعالیت دارد؛ از ریشه گیاهان میزبان تغذیه میکند؛ معموال بدون
ترشحات مومی ،بهجز بعضی از گونهها که کیسه تخم تولید میکنند .....
Margarodidae....................................................................................
از این خانواده گونه )Porphyrophora tritici (Bodenheimer
معروف به شپشک ریشه گندم در مناطق شمال غرب و غرب ایران روی
ریشه گندم فعالیت دارد( .شکل)9 -
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شکل9 -
)1( P. tritici

 7بدن معموالً به طرف انتها باریک ،کامالً یا قسمتی از بدن در یک کیسه
تخم سفیدرنگ محصور شده؛ لوبهای مخرجی کشیده ......................
Acanthococcidae ....................................................................
الف -بدن ماده کامالً محصور در یک پوشش نمدی ،مانند
(شپشک نمدی تاغ)

)Acanthococcus abaii (Danzig

(شکل)10 -

شکل A. abaii 10-
( اصلی)
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ب -بدن ماده کامالً درون پوشش نمدی قرار نگرفته ،مانند
شپشک خونی نارون )( Gossyparia spuria (Modeerشکل
)11

شکل11 -
)2( G. spuria

 بدن معموالً به طرف انتها باریک نشده و در یک کیسه تخم سفیدرنگمحصور نیست؛ لوبهای مخرجی چندان کشیده نیست .....................
Pseudococcidae, Putoidae, Rhizoecidae.........................
خانوادههای فوق از نظر ظاهری کامالً شبیه هم هستند و فقط
از طریق تهیه اسالیدهای میکروسکوپی میتوان آنها را
تفکیک کرد (مثالها مربوط به خانواده

Pseudococcidae

میباشد).
الف -گونههایی هستند که روی ریشه گیاهان فعالیت دارند،
مانند

)(Kiritchenko

multivorus

(عکس)12 -
17

Trionymus

12 -شکل
) ( اصلیT. multivorus

 گونههایی هستند که روی اندام هوایی گیاهان میزبان-ب
Phenacoccus solenopsis Tinsley

فعالیت دارند مانند

)14  و13  (شکلNipaecoccus viridis (Newstead) و

14 -شکل

13 -شکل

) ( اصلیN. viridis

) ( اصلیP. solenopsis
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 8بدن حشره ماده بالغ دارای پوشش سپری شکل که از بدن جداست .......
Diaspididae .......................................................................................

الف -سپر شپشک از  2سپر پورگی تشکیل شده است که
به این نوع شپشکها  pupillarialمیگویند (شکل،)15-
مانند  .Leucaspis riccae Targioni Tozzetiiاین شپشک
در قصرشیرین و طارم روی درخت زیتون به فراوانی
مشاهده شده است.

شکل15 -
 ( L. riccaeاصلی)

ب -سپر شپشک از  2سپر پورگی و سپر ماده کامل تشکیل
شده است که به اشکال مختلف قرار میگیرند:
ب .1-سپر پورگی در مرکز سپر ماده کامل قرار دارد ،مانند
شپشک سپردار مازریونDiaspidiotus baiati Kaussari ،

(شکل.)16 -
19

شکل16 -
 ( D. baiatiاصلی)

ب .2-سپر پورگی کمی خارج مرکز سپر ماده کامل قرار دارد،
مانند  Targionia haloxyloni Hallکه معموالً در ایران روی
گیاه تاغ فعالیت دارد (شکل.)17 -

شکل17 -
 ( T. haloxyloniاصلی)
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ب .3-سپر پورگی خارج از سپر ماده کامل قرار دارد ،مانند
شپشک سپردار سفید خرما،

Parlatoria blanchardi

) .(Targioni Tozzettiاین شپشک در بعضی از مناطق
خرماخیز به صورت آفت گزارش شده است (شکل.)18 -

شکل18 -
 ( P. blanchardiاصلی)

 بدن حشره فاقد پوشش سپر 9 ................................................................ 9رشتههای ظریف سفیدرنگی بدن حشره را پوشانده است ،مانند
)( Cerococcus longipilosus (Archangelskayaشکل............. )19-
Cerococcidae ....................................................................................

21

شکل19 -
 ( C. longipilosusاصلی)

 شکل و ساختمان بدن فاقد مشخصات فوق 10 ....................................... 10انتهای عقب بدن فاقد شکاف ،معموالً توسط موم شفافی پوشیده شده،
اطراف بدن دارای حاشیه سفید؛ روی ساقه و یا شاخهها فعالیت دارد؛
فاقد کیسه تخم (شکل 20 -و )21
شپشک شفاف خرما

Asterolecaniidae.......................

)Palmaspis phoenicis (Ramachandra Rao

(شکل  )20و شپشک بلوط

)Asterodiaspis quercicola (Bouché

(شکل  )21از ایران گزارش شدهاند ولی تا کنون خسارتی مشاهده نشده
است.

شکل20 -
 ( P. phoenicisاصلی)

22

شکل21 -
 ( A. quercicolaاصلی)

 انتهای عقب بدن دارای یک شکاف عمیق ،معموالً توسط موم شفافپوشیده نشده؛ معموالً دارای کیسه تخم Coccidae .............................

الف -بدن ماده مسطح ،مانند شپشک نرمتن مرکبات،
( Coccus hesperidum Linnaeusشکل) 22 -
ب -کیسه تخم چسبیده به انتهای بدن مادر،
)( Rhizopulvinaria artemisiae (Signoretشکل)23 -
ج -بدن ماده کروی شکل،

Sphaerolecanium prunastri

)( (Boyer de Fonscolombeشکل)24 -
د -بدن ماده محصور در یک الیه متراکم از پوشش نمدی
سفید ،مانند )( Stotzia ephedrae (Newsteadشکل )25
ه -بدن ماده محصور در رشتههای نازک ابریشمی ،بعد از
برداشتن رشتهها ،شکاف مخرجی در انتهای بدن ماده مشخص
است،

)Eriopeltis festucae (Boyer de Fonscolombe

شکل .)26
و -بدن ماده محصور در پوشش کلفت مومی همراه با تزیینات
خارجی( Ceroplastes sinensis Del Guercio ،شکل )27

23

R. artemisiae 23 -شکل

)1( C. hesperidum 22 -شکل

)(اصلی

) ( اصلیS. ephedrae 25 -شکل

) ( اصلیS. prunastri 24 -شکل

24

)2( C. sinensis 27 -شکل

) ( اصلیE. festucae 26 -شکل

25
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