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 تعالي بسمه
 مقدمه:



از كشورهاي ديگر وارد شده  (Pinus)هاي جنس كاج برگان بخصوص گونههاي سوزنياغلب گونه

هاي مخروبه، ايجاد فضاي سبز اطراف شهرها، باغها، پاركها و حاشيه و در امر جنگلكاري در جنگل

ها، الرشد بودن اغلب گونهشود. اين درختان به لحاظ سبز بودن، سريعخيابانها از آنها استفاده مي

شرايط مختلف آب و هوايي، از اهميت  زيبايي شكل، مقاومت زياد در مقابل آلودگي هوا و تحمل

 زيادي برخوردار هستند.

الرشد بوده كه تغييرات وسيع حرارتي را بخوبي هاي سريعيكي از گونه Pinus eldaricaكاج تهران 

كند و در برابر آلودگي هوا و گرد و غبار نيز مقاوم است. به همين جهت در اغلب تحمل مي

 است.شهرهاي ايران گسترش پيدا كرده 

 :  Leucaspis pusillaاهميت شپشك كاج 

شپشك كاج در برخي از كشورهاي اروپايي و آسيايي بعنوان يكي از مهمترين آفات سوزني برگان 

 رود.بشمار مي

اند، وارد در ايران اين آفت همراه با كاجهايي كه از خارج براي كشت در باغ بوتانيك كرج آورده

توسط كوثري گزارش گرديده است و چند سال بعد در تهران، كرج و  9431شده است و در سال 

هاي كاج بخصوص تهران برخي گونهبرگهاي گرگان به صورت طغياني ظاهر شده و باعث ريزش 

 شود.مي

اين آفت عالوه بر خسارت مستقيم به درختان كاج، باعث ضعف عمومي درختان شده و آنها را 

 نمايد.مستعد حمله آفات ثانوي از جمله چوبخوار و پوستخوار مي

 كاج كاشفي ،Pinus eldarica كاج معمولي )كاج تهران( هايميزبانهاي شپشك كاج شامل گونه

Pinus longifolia كاج مشهدي وPinus mugo باشد.مي 

 هاي نباتيخصوصيات عمومي شپشك

باشند. اين حشرات داراي مي Coccoidaeو باال خانواده  Homopteraشپشكها متعلق به راسته 

هستند و در دوره زندگي آنها مراحل تخم، پوره سن اول، پوره  (Hemimetabola)استحاله ناقص 

ات نر وضعيت تا حدودي متفاوت است و شود. البته در حشرسن دوم و حشره كامل مشاهده مي

در آن مراحل تخم، پوره سن اول، پوره سن دوم، استراحت يا مرحله شفيرگي و حشره كامل وجود 

 دارد.



در تمام شپشكها، پوره سن اول متحرك است. اين پوره كوچك و بسيار سبك و با موهاي 

ه، بسادگي بوسيله باد منتشر اي كه در سطح بدن دارند، عالوه بر تحرك قابل مالحظپراكنده

ها از اين لحاظ عادات جالبي دارند، بدين ترتيب كه در اولين فرصت خود را به شوند. پورهمي

گيرند كه با اندك نسيمي و با جريان هوا از ها ميرسانند و طوري قرار ميكناره برگها و انتهاي شاخه

باد عوامل ديگري از جمله پرندگان، انسان و  كنند. البته غير ازدرختي به درخت ديگر نقل مكان مي

هاي سن اول ها از جايي به جاي ديگر دخالت دارند. پورهجانوران ديگر در نقل و انتقال پوره

 شوند.باشند و بسادگي در اثر سرما و بارندگي شديد تلف ميدرعين حال بسيار ضعيف مي

شوند. تغذيه شپشكها از شيره نباتي، شپشكهاي نباتي روي اندامهاي مختلف گياهان مشاهده مي

گاهي همراه با عوارض ثانوي از جمله زردي موضعي، زردي عمومي، نكروز، تغييرشكل اندامها، 

ها همراه است. اين عوارض كه ناشي از تزريق بزاق حشره به ريزش برگ و خشكيدگي سرشاخه

حا بيماري توكسيكوژنيك يا باشد، اصطالالعمل فيزيولوژيك ميزبان ميداخل نسج گياه و عكس

 نام گرفته است. (Toxemiase)تكسيماز

   Diaspididaeشپشكهاي خانواده 

گيرند. هايي از آفات مهم نباتي را در بر مياين خانواده بزرگترين خانواده شپشكها هستند و گونه

اند. سپر با ترشح موم توسط باشند كه بوسيله يك سپر پوشيده شدهحشرات ماده داراي بدني نرم مي

نند براي چند تواهاي سن اول در ابتدا فعال هستند. در اين مرحله ميشود. پورهحشره، توليد مي

روز بدون غذا زندگي كنند و براي يافتن محل مناسب بر روي ميزبان حركت نمايند و يا بوسيله 

ها پس از ثابت شدن روي ميزبان خرطوم پرندگان و باد بر روي ميزبانهاي ديگر منتقل شوند. پوره

دهند و تا آخر خود را داخل گياه كرده و دراولين پوست اندازي دست و پاي خود را از دست مي

شوند. شوند. اين حشرات با مكيدن شيره نباتي باعث خسارت به گياهان مينجا ثابت ميآعمر در 

وقتي تعداد آنها زياد باشد، ممكن است باعث از بين رفتن ميزبان شوند. سپرها اغلب روي درختان 

 پوشانند.ها را ميشاخه العاده زياد، سطحها فعاليت دارند و برخي اوقات با تكثير فوقو درختچه

 

   Leucaspis pusillaمشخصات شپشك



در اين گونه سپر ماده بالغ، كشيده، گالبي شكل و برنگ سفيد است. پوست الروي زرد رنگ و در 

باشد. شاخكها در افراد ماده تحليل رفته و تر از سپر ماده ميجلو قرار گفته است. سپر نر كشيده

 موي برجسته است.  3تا  4بصورت توبركول با 

زند. اين شپشك روي برگهاي اع آن خسارت ميمخصوص كاج بوده و به انو  L. pusillaشپشك 

 شود. كاج مستقر شده و با تغذيه از شيره نباتي باعث زرد شدن برگها و باالخره ريزش آنها مي

 
 روي برگهاي كاج (Leucaspis pusilla) : استقرار شپشك كاج9شكل 

 نحوه خسارت:



شپشك كاج در سطح داخلي سوزنهاي كاج 

فعاليت دارد و بندرت روي سطح خارجي 

شود. در آلودگيهاي شديد سوزنها ديده مي

به علت تراكم بيش از حد آفت، سپرها 

ها و حشرات گيرند. پورهروي هم قرار مي

ماده اين آفت بوسيله استايلت بلند خود از 

كنند. تغذيه اين شيره گياه تغذيه مي

ها از سطح داخلي سوزنهاي كاج كشپش

هاي زرد رنگ در باعث بوجود آمدن لكه

شود. درصورتيكه سطح خارجي سوزنها مي

گيرند و ميزان هاي زرد روي برگها، بهم پيوسته و تمام سطح برگ را ميتراكم زياد باشد، لكه

ند. تغذيه ريزاي درآمده خشك شده و ميدهد. سپس برگها برنگ قهوهفتوسنتز را كاهش مي

درختان كاج شده و شرايط را براي هجوم آفات ثانوي سپردار كاج باعث ضعف عمومي 

هاي كاج نمايد. اين آفت باعث ريزش برگهاي برخي گونهپوستخوار و چوبخوار فراهم مي

شود. آلودگي در روي درختان مجاور و همچنين برگهاي يك بخصوص كاج تهران مي

 توان روي برگها مشاهده نمود.كم بسيار متفاوت از آفت را ميدرخت يكنواخت نبوده و ترا

 

 

 هاي پاييني در اثر تغذيه شپشك كاج: ريزش برگها در شاخه2شكل 

 مرفولوژي و بيولوژي آفت:

سپردار كاج زمستان را به صورت حشرات ماده بالغ در زير سپر و روي سوزنهاي كاج سپري 

با گرم شدن هوا، شروع به فعاليت دوباره كرده و همزمان با كند و تقريبا از اوايل ارديبهشت مي

نمايند. تعداد تخمهاي هر حشره بطور رشد سوزنهاي جديد كاج بتدريج اقدام به تخمريزي مي

باشد. حشرات ماده پس از اتمام مراحل تخمريزي، شكل طبيعي خود را از دست عدد مي 8متوسط 



د و بعلت سبك بودن و داشتن موهاي ريز فراوان در هاي سن اول متحرك هستندهند. پورهمي

 شود.سطح بدن، براحتي بوسيله باد بر روي درختان ديگر منتقل مي

شوند و سپر ترشح الروها پس از يافتن محل مناسب براي تغذيه، تا آخر عمر بر روي گياه ثابت مي

تر و رنگشان مايل به كشيدهباشند و نرها ها داراي بدني گالبي شكل و زرد مينمايند. مادهمي

 نسل در سال دارد. 2ارغواني است. اين حشره در كرج و تهران 

 كننده طبيعي آفت:عوامل كنترل

روند. در بعلت متحرك بودن و نداشتن سپر، حساسترين مرحله آفت بشمار مي (Crawlers)الروها 

از الروها توسط باران از  فصل بهار و همزمان با تفريخ تخمها، در صورت بارش باران، بسياري

روند. تعدادي از الروها نيز توسط باد به جاهاي نامناسب منتقل ها شسته شده و از بين ميگروي بر

 2و  9هاي سن شوند. از طرف ديگر در فصل پاييز با سرد شدن هوا، الروها و پورهشده و تلف مي

توانند در داخل پوپيالريال به دياپوز رفته و ماده بالغ مي تروند و فقط حشرابر اثر سرما از بين مي

 گذراني نمايند.زمستان

به عنوان شكارگر شپشكها، نقش  Chilocorus bipustulatusعالوه بر عوامل غير زنده، كفشدوزك 

ذيه از غ. الرو و حشرات كامل اين كفشدوزك عالوه بر تبسزايي در كاهش جمعيت شپشك كاج دارد

 شوند.تلف اين شپشك، با جدا نمودن شپشكها از سطح برگها، باعث ريزش آنها به زمين ميمراحل مخ

 
 شپشك كاج از Chilocorus bipustulatus: تغذيه حشرات كامل كفشدوزك 4شكل 

 :شيميايي مبارزه



زمستانه و توان مبارزه كرد. يكي در اواخر زمستان و بنام مبارزه با شپشكهاي نباتي در دو زمان مي

ديگري در بهار، مساله مهم اين است كه مبارزه را بايد موقعي شروع كرد كه حشره بصورت سن 

يك و يا بالغ قبل از تخمريزي باشد. در هر صورت با توجه به قشر مومي و سپري كه شپشكها 

 دارند بايد محلولهاي روغني بكار برد.

(، اتيون %06در هزار )امولسيون  5/9ر ديازينون در سمپاشي بهاره براي مبارزه از سموم فسفره نظي

شود كه در موقع ( استفاده مي%26در هزار )امولسيون  2در هزار امولسيون و گاها گوزاتيون  2

روز  93تفريخ تخمها و معموال اوايل تا اواسط ارديبهشت ماه و تكرار آن حداقل دو بار به فاصله 

در هزار اضافه  5باشد به محلول سمي بايد روغن تابستانه رود. در صورتيكه آلودگي شديد بكار مي

 نمود.


