
 
 Neomargarodes sp. nr. festucae (Archangelskaya)شپشک ریشه یونجه،

 (Hemiptera: Coccoidea: Margarodidae)    
 

  1واحدي حسنعلی
 21/03/1393: دریافت تاریخ
 25/03/1394: پذیرش تاریخ

  
  چکیده

 Margarodidaeي ، خـانواده Margarodini قبیلـۀ  زي،هـاي خـاك  متعلـق بـه شپشـک     Neomargarodes sp. nr. festucaeشپشک، 
، 1389هـاي سـال   طـی بررسـی  . نماینـد تغذیـه مـی   هاي زیر زمینی گیاهان میزبانبه صورت کلنی از اندام )سیست(هاي سن یک و دو پوره. باشد می

با توجه به مشخصات . آوري گردیدهاي کرمانشاه وآذربایجان شرقی جمعدر استان Medicago sativa هاي از این شپشک از روي ریشه یونجه نمونه
این گونه، وجود پاهاي جلو کاونده  ةی مادشناسایی گردید از خصوصیات مرفولوژیک  Neomargarodes sp. nr. festucaeشناسی ذیل به نامریخت

 باشد؛ بدن پوشیده از موهاي بلند و نازك؛ ها کمتر از نصف قطر ران می تر از ران و قطر هر یک از آنو قوي، ران کوتاه و قطور، طول ساق و پنجه، کوتاه
ایـن  . هاي تنفسی، حاوي صفحات غربالی استک از روزنهتنفس شکمی است؛ آتریوم هری جفت روزنۀ 7-8اي قوي و سینه تنفسی هايروزنهدو جفت 

بـر  .  تفاوت دارد   .Neomargarodes sppهاي با سایر گونه قفس سینه تنفسی هايروزنهاي در دار و آپودم دو شاخهي دندانهگونه با داشتن پاشنه
هـاي بیشـتر   قضاوت قطعی نسـبت بـه نـام گونـه نیازمنـد بررسـی      . دارد N. festucaeهاي ریخت شناسی بیشترین شباهت را با گونه اساس ویژگی

 .گرددمعرفی می هاي این جنس  میزبان شپشک گیاه یونجه براي اولین بار در دنیا به عنوان. مرفولوژیکی و بیولوژیکی است
  

   Neomargarodes ریشه، مرفولوژي، مارگارودیده و ، شپشکايگیاهان علوفه: ي کلیديها واژه
  

   1 مقدمه
ۀ روي ریشــ Margarodidae ةهـاي خـانواد   شپشـک گروهـی از  

بر اساس  مارگارودیده را خانواده )9(موریسون . نمایندگیاهان تغذیه می
به پنج زیرخانواده تقسیم  هاي ماده،شپشک ،خصوصیات مرفولوژیکی

رد، که کبه سه قبیله تقسیم  Margarodinae ةزیرخانوادنامبرده، . دکر
-شپشک( 2خاکزيهاي مارگارودیده ۀشامل کلی Margarodiniقبیله 

 ة، خــانواد)8(جاکوبســکی چنـد ســال بعــد  . باشــد مــی) هـاي ریشــه 
Margarodidae ــار  را ــه چه ــانواد ب  ,Porphyrophorinae ةزیرخ

Eumargarodinae, Neomargarodinae  وMargarodinae 
 3هاي سیست فرممارگارودیدهاین چهار زیرخانواده همان  .دکرتقسیم 

  ،4مرواریـدهاي زمینـی  ریشـه،   هايتحت عناوین شپشک هستند که
  .معروفند نیز خاکزي ههاي مارگارودیدو شپشک 5آساهاي غولشپشک

                                                        
 رازي دانشـگاه  ،و منابع طبیعـی  کشاورزي پردیس گیاهپزشکی، گروه استادیار - 1

 کرمانشاه
Email: vnassah@yahoo.com  
2- Hypogeic margarodes 
3- Cyst form margarodides 
4- Ground pearls 
5- Giant scales 

میلیمتـر   35 الـی  5/1بـین   مارگارودیـده ي هاشپشکاندازه بدن 
هستند  هاي گیاهی شپشکتر از سایر  ها بزرگ آن اغلباما  متغیر است؛

هـاي   داراي دو جفـت روزنـه   شـکل، بدن این حشرات، بیضـی  ؛ )16(
هاي تنفسی شکمی اي و معموالً هفت جفت روزنهتنفسی قفس سینه

میکروسـکوپی  روي بدن معموالً پوشیده از مـو و صـفحات   . باشندمی
، بندي 6-7 شاخک). 14و  3(  استموم ي کنندهترشح  ،غربال مانند

بنـد   هستند؛ ضخیم و گوشتیکوتاه، موهاي حسی اغلب بندها داراي 
 نسبتا بزرگ، داراي وهاي حسی ضخیم و گوشتیانتهایی، عالوه بر م

از نوع کننده است؛ پاهاي جلو بسیار قوي و  بلند معمولی خیلی موهاي
اند؛ منفذ تناسـلی سـاده و   خاك سازگار شدهبراي حرکت در زیر. است

اسـکلروتینی   ۀده و داراي حلقـ اي بواي است؛ منفذ مخرجی لولهکیسه
  ).15و  8( باشدساده می

 ریـزوم و  روي ریشه، طوقهبر  خاکزي مارگارودیده، يهاشپشک
همزمـان بـا    کنندآن تغذیه می ةمستقر شده و از شیر گیاهان میزبان

ها سـن  پوره نیز از بدن جدا شده و و پاها شاخکاولین پوست اندازي 
داراي پوشش مومی ها گرد، آیند؛ سیستدوم به صورت سیست در می

 جنس و 83داراي  Margarodidaeي هاشپشک .)15و  8، 3( هستند
گونه، متعلق به  110جنس و  10باشند، که از این تعداد،  می گونه 459

 .)2(هسـتند   هاي ریشهیا شپشک Margarodini ۀهاي قبیلشپشک
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 رابطـۀ گونـه هسـت کـه     26داراي  Neomargarodesهاي  شپشک
دارنـد؛   Margarodini  هـاي قبیلـۀ  فیلوژنتیکی نزدیکی با سایر گروه

زي بـودن، اسـتقرار روي   براي مثال شکل ظاهر و رفتار اعم از خـاك 
 هاي زیرزمینی میزبان، دارا بودن دو شکلی جنسـی و سیسـت  قسمت

ـ فرم بودن پوره بلـوغ و   ۀهاي سن دو، فقدان قطعات دهانی در مرحل
ها براي حرکـت در   عدم تغذیه، قوي بودن پاهاي جلو و سازگاري آن

ها از صفحات غربالی و موهاي بلند بر روي بدن مادهزیر خاك؛ وجود 
؛ اما ناخن پاهـاي  )15و  4(هاست  ترین خصوصیات مشترك آنعمده

ــو شپشــک ــنس   جل ــنه مشــخص، ج ــودن پاش ــا دارا ب ــاده ب هــاي م
Neomargarodes زي متمـایز  هـاي خـاك  از سـایر مارگارودیـده   را

 Neomargarodesاغلب خصوصیات عمـومی جـنس    ). 8(نماید  می
هاي ایـن  است؛ گونه N. festucae Archangelskayaشبیه به گونه 

پنهـان   زنـدگی جنس در زیر خـاك و روي ریشـه ي گیاهـان داراي    
اطالعات چندانی در باره تنوع گونه اي . اندهستند و کمتر مطالعه شده

 . این گروه از شپشک ها در ایران وجود ندارد
  

 ها مواد و روش

، Medicago sativaبرداري از مزارع متروکه یونجـه،   طی نمونه
آوري و  کرمانشاه، شهرستان سنقر، ضمن جمـع در شمال شرق استان 

) Cyst( هاي سـن دو  هایی از پوره هاي یونجه نمونهبررسی ریشۀ بوته
هاي سن دو همراه ریشه یونجه تا زمـان  پوره .آوري شد شپشک جمع

ي پالسـتیکی، در شـرایط معمـولی    ظهور حشرات کامل درون کیسـه 
 75هاي حاوي الکل در شیشهحشرات ماده . آزمایشگاه نگهداري شدند

هـا  آمیـزي از نمونـه  سـازي و رنـگ  و پس از شفاف قرار گرفت درصد
هاي مرفولوژیکی انجام شد و پرپاراسیون میکروسکوپی تهیه و بررسی

صـیات مهـم   با استفاده از میکرسکوپ نوري، مجهز به اکولر، از خصو
مرفولوژیکی عکس تهیه شد و براي نمایش دقیق جزئیـات بعضـی از   

میانگین اندازه بدن حشره و سایر قسـمتها بـر   .. ها ترسیم گردیداندام
  نمونه میباشد  10اساس 

منبع . استفاده شد) 8(براي شناسایی این گونه از منبع جاکوبسکی 
را بـر   Neomargarodesهـاي جـنس   اخیر دوازده گونـه از شپشـک  

هـاي بـالغ شناسـایی و توصـیف     اساس خصوصیات مرفولوژیکی ماده
غربـالی  ي تنفسی قفس سینه و صفحاتساختمان روزنه.  کرده است
. ها، به عنوان کاراکتر برتر تاکسونومیکی ترسیم شده است آنمربوط به

غربالی آن در زیـر  اما کاراکترهاي مورد نظر ناپایدار و گاهی صفحات
در حـال حاضـر بـا    . ي آتریوم مخفی و قابل مشاهده نیستندهادیواره

توجه به کمبود منابع تاکسونومیکی معتبر و جـامع،  تائیـد شناسـایی    
  . گونه مقدور نیست

  
  

 نتایج

  Neomargarodes sp. nr. festucae هاي بالغ ماده
طوري که قفـس  بندي، به 12 بدن بیضی شکل،، هاي بالغ ماده 

و  6بـدن   طـول  .بند تشکیل شده اسـت  9م از سینه از سه بند و شک
 Longموهاي بلند، ؛ رنگ سفید کرمی و پوشیده از مترمیلی 4 عرض

hair-like setae و  میکـرون  700-1000 رنگ، بـه طـول   و طالیی
بـه قطـر    ، Multilocular disc-poresمانند،اي غربالصفحات دایره

اي  صفحات دایرهنسبت به  موهاي بلندتراکم  .باشدمیمیکرون  12-8
درانتهـاي   ماننـد  صفحات غربالموها و  تراکم. بیشتراست مانندغربال
اطـراف منفـذ تناسـلی و     مانندصفحات غربال. نسبتا بیشتر استبدن 

 هاي بدن هسـتند،  نسبت به سایر قسمتداراي منافذ بیشتري مخرج، 
 ۀکیسـ که  رنگ در انتهاي بدن هاي مومی سفیدرشتهبه همین علت 

 .تر هسـتند ها متراکمدهند، نسبت به سایر قسمترا تشکیل می تخم
بنـد انتهـایی آن خیلـی     بندي، بند قاعده شاخک عریض و 6شاخک 

بندها داراي موهاي ریز و کوتاه؛ بنـد انتهـایی در راس    کوچک؛ همۀ
 خود عالوه بر موهاي ریز، داراي موهاي حسی کوتاه و ضخیم است

  ).1شکل(
هاي  همزمان با پوست اندازي پوره ها لتاستای(دهانی فاقد قطعات 

سن دو و ظهور حشرات کامل از بدن جدا و درون بافت میزبان بـاقی  
 هاي زنده قرمز رنگ اماچشمهاي ساده که در نمونهداراي  ).مانندمی

قفـس سـینه،    هـاي تنفسـی  روزنـه ها نامشخص است؛ در پرپاراسیون
Thoracic spiracles ، داراي اپودم نسبتا مشخص کامالًبر جسته و ،

تنفسـی دراطـراف    ۀهر روزنباریک و بلند که در انتها دو شاخه است؛ 
،  Peritremeنام، اي، اسکلروتیزه شده از کوتیکول به داراي حلقه دایره

 نـام آتریـوم،  داالن ماننـد بـه   ةتنفسی به یک حفر ۀباشد؛ هر روزنمی
Atriumدایره ۀصفح 6حدوداً  ن، مرتبط است که در قسمت داخلی آ-
 ؛)3و  2شکل( ، وجود دارد Spiracular disc-poresمانند، اي غربال

هـا در   متغیـر اسـت، امـا رنـج آن     هاداخل گونه در این صفحاتتعداد 
ـ جفـت   5-8داراي  شـکم  .استاهمیت داراي ها تشخیص گونه  ۀروزن

ـ کوچـک  ،انتهـاي بـدن   سـمت  بـه ها  آن که اندازةتنفسی شکمی،  ر ت
هـاي مـواج پوسـتی    چین داراي ،ي مخرج دریچه. )4 شکل( شوند می

 ،پلیسـه ماننـد   ،هـاي شـعاعی  داراي چین و منفذ تناسلی، ساده است؛
فاقد مو و صفحات غربالی هستند  اطراف منفذ تناسلی حاشیۀباشد؛  می

هاي  شکل(تر از پاهاي دیگر هستند  کوتاهقوي و  پاهاي جلو). 5شکل(
براي حرکت در زیـر خـاك    باشد و و از نوع پاهاي کاونده می )6و  2

جـانبی کیتینـی و   -ران پاهاي جلو در نـواحی پشـتی  . اندسازگار شده
  .پراکنده هستندکوتاه که به صورت اند و حاوي موهاي سخت شده
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 ،ردیف موهاي ریز ها ترسیم شاخک، فلش Neomargarodes. sp. nr. festucae: Bبالغ  ةماد میکروسکوپ نوري از شاخکعکس  A - 1 شکل

  ).اصلی هاعکس(دهدرا نشان می 6تا  2بندهاي 
Figure 1 - A. Photomicrograph of adult female Neomargarodes. sp. nr. festucae antennae;  B. Illustrated  antennae , the 

arrows on both images mark  the short setal araqngement on antennal segment 2-6. (Original). 
 

  
، پاي عقبی (mesl)، پاي میانی (plc)ناخن پاي جلو : Neomargarodes. sp. nr. festucaeبالغ  يماده از ينور کروسکوپیم عکس - 2 شکل

(metl)اي هاي قفس سینه، اسپیراکل(ts) )اصلیعکس.(  
Figure 2- Photomicrograph of adult female Neomargarodes. sp. nr. festucae : Prothoracic leg claw(Plc), Mesothoracic leg 

(mesl; Mestathoracic leg (metl and Thoracic spiracles (ts) .(Original). 
  

غشایی و داراي یک دسته موهاي بلند اسـت؛   ،شکمی ران ۀناحی
انـد؛  شکمی کیتینی و سـخت شـده  -ساق پاهاي جلو در نواحی پشتی

جوانب شکمی سـاق   تر از طول پنجه است؛ درها برابر یا کم طول آن
تقریباً بلند، برابر با طول ساق، و چند مـوي  و  ضخیم یک یا دو موي

پاي جلو درنواحی  ۀپنج ؛ردها وجود دا خیلی کوتاه در جوار آن ةپراکند
جانبی کیتینی و سخت و با ناخن ادغام شده است؛ هـر طـرف   -پشتی

است  ضخیم، تقریباً ،حسی آن درجوانب شکمی داراي دو تا پنج موي
 Tarsal and clawنـاخن، -که حاصل ادغام موهاي حسـی پنجـه  

digitules  چند مـوي  . ها با طول ساق برابر است باشد؛ طول آن می
پشتی پنجه، داراي  ۀناحی. ها وجود دارد خیلی کوتاه در جوار آن ةپراکند

باشـد؛ پنجـه، درجوانـب پشـتی     شفاف میگرد و 1گرهايحس 12-2
                                                        
1- Sensilla  

پاي جلو بسیار ستبر و  هاينناخاز  هر یک. ي کوتاه استهاداراي مو
 تقریبـاً پاهاي وسطی و عقبی  ).Bو  6A شکل(داراي دو پاشنه است 

 هر چند تر هستند؛به مراتب کوچکه پاهاي جلو بنسبت  اندازه، اماهم
هـاي  هـا داراي بنـد   هریک از آن. ترندتر و بلندمشخص باریک طوربه

 مثلثـی  ،جـانبی  ۀ؛ کوکسا داراي دو صـفح )2 شکل( مشخص هستند
 450حـدود   ،عـریض بسـیار   ةداراي قاعـد  اتصـفح  این. شکل است

. باشـد مـی  اسـکلروتینی نـوك تیـز و    و راس آن منقار مانندمیکرون 
وصـل  بـه تروکـانتر   از دو طرف توسط اسکلریت منقار ماننـد  کوکسا 

نرم  مانند،پردهنازك  بین کوکسا و تروکانتر، هايقسمت  بقی .شود می
ـ    ۀدر ناحی این پرده است؛ و غیر کیتینی  ۀپشتی بـدون مـو و در ناحی
  .موي بلند وتعدادي موي کوتاه است یک دستهشکمی داراي 
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پریتریم : Neomargarodes. sp. nr. festucaeبالغ  ةماداي در ، همراه با آپودم دو شاخهاسپیراکل قفس سینۀ از ينور کروسکوپیم عکس -3شکل

(pt) آتریوم ،(at)اي غربالی شکل داخل آتریوم ، صفحات دایره(tsdp) )اصلیعکس(  
Figure 3- Photomicrograph of adult female Neomargarodes. sp. nr. festucae : Thoracic spiracles (ts); Atrium (at), Peritreme 

(pt) and spiracular disc pores (tsdp) .(Original) 
  

  
  )اصلیعکس(شکمی هاي  اسپیراکل: Neomargarodes. sp. nr. festucae  بالغ ةماد از ينور کروسکوپیم عکس -4شکل

Figure 4 - Photomicrograph of adult female Neomargarodes. sp. nr. festucae : Abdominal  spiracles spiracles; arrows mark  
the spiracular  araqngement on anterior parts of abdominal segments. (Original) 

 
 ۀناحی شکمی پهن و برجسته و در ۀشکل، در ناحیر هاللیتروکانت

-پشتی ۀکه در ناحی طوري تدریج باریک شده، بهپشتی از دو طرف به
جـانبی، داراي  -هرطرف نواحی شـکمی  .شود میمرکزي با ران ادغام 

پاهاي میانی و عقبـی  ران . است گر گرد و نقطه مانند حس 15حدود 
سـطح   .تر است به پاي جلو به مراتب کوچک نسبتاما  قوي استنیز 

طور پراکنـده از موهـاي کوتـاه و    جانبی، مخصوصاً جوانب، به-پشتی
طـول سـاق دو برابـر    . سطح شکمی از موهاي بلند پوشیده شده است

ـ      . پنجه است  ۀسطح آن از موهـاي کوتـاه پوشـیده شـده اسـت؛ ناحی
یم و ضـخ موي حسی تقریبـاً   1-2جانبی در هر طرف داراي -شکمی

 ۀبندي بوده و در ناحیپنجه یک. است) شبیه به موي حسی ناخن(بلند 

. اسـت  گر برجسته و نقطه ماننـد حستایی  8پشتی داراي یک دسته 
 1-2هرطـرف داراي  ) پنجـه  نزدیک پـیش (جانبی -ي شکمی درناحیه

پنجه و پیش. است) شبیه به موي حسی ساق(موي حسی تقریباً بلند 
در ) ي نـاخن نزدیک قاعـده (جانبی -شکمی ۀحینا ناخن ادغام شده و

موهـاي  (بلند اسـت   ضخیم و موي حسی تقریباً 1-2هرطرف داراي 
طول این موها ). حسی ناخن، پنجه و ساق معموالً شبیه به هم هستند

تر ازطول ناخن است؛ هر ناخن، بلند، سـخت،  همیشه به مراتب کوتاه
تعـداد و طـول   . سـت و بـدون پاشـنه ا   داراي انحناي خفیف ،تیز نوك

جانبی، در دو طرف ساق، پنجه و ناخن، گاهی -موهاي حسی شکمی
پاهاي میانی و  ۀپنجه و پیش پنج. کن است برابر و یا متفاوت باشدمم
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  .اندعقبی، بر خالف پاهاي جلویی با هم ادغام نشده
ي  پاشنهبا داشتن  Neomargarodes sp. nr. festucaeشپشک 

 هـاي روزنـه اي در ناخن پاي جلو، آپودم دو شـاخه  دةدار در قاعدندانه
که  Neomargarodesهاي  قفس سینه و میزبان با سایر گونه تنفسی

  .باشد ا کنون گزارش شده است، متفاوت میت
خصوصــیات بــر اســاس  Neomargarodesهــاي جــنس  گونــه

اما به دلیل ناپایـدار  ) 8(مرفولوژیکی حشرات ماده توصیف شده است 
اي کلیـد بـراي تفکیـک    صیات تاکسونومیکی درون گونـه بودن خصو

اي از کاراکترهاي ها ارایه نشده است؛ شناسایی براساس مجموعه گونه

گیرد؛ گاهی هم به علت بد نومیکی و رنج تغییر آنها صورت میتاکسو
هـاي  از بدن نمونـه  هاییقسمت) مثال تا خوردگی(تهیه شدن اسالبد 

هاي این جنس کار طر تشخیص گونههمین خا. واضح دیده نمی شود
هـاي تنفسـی قفـس سـینه و تعـداد       خصوصیات روزنه. دشواري است

صفحات غربالی درون اطاقک تنفسی به عنوان کاراکتر مهـم ترسـیم   
ــت  )8(شــده اســت  ــدار نیســتند، اهمی ــاچون ایــن کاراکترهــا پای ؛ ام

هـا   در نتیجه نمـی تـوان بـر اسـاس آن    . ندارند تاکسونومیکی زیادي
  .وت کردقضا

 

  
  )عکس اصلی( (go)دار منفذ جنسی  نماي چین: Neomargarodes. sp. nr. festucae بالغ ةماد از ينور کروسکوپیم عکس -5شکل

Figure 5 - Photomicrograph of adult female Neomargarodes. sp. nr. festucae : Genital opening with radially folded 
membranous area. (Original) 

 

  
  )ها اصلیعکس: (Neomargarodes. sp. nr. festucaeبالغ  ةماد ناخن پاهاي جلو نماي جانبی) B(و ترسیم ) A(ي نور کروسکوپیم عکس -6شکل

Figure 6- A. Photomicrograph of adult female Neomargarodes. sp. nr. festucae : Prothoracic legs claw; B. Illustrated shows 
the lateral view of prothoracic leg claw.(Original) 

  
  بحث

تـا کنـون   . فاژ هستندپلی  Neomargarodesهاياغلب شپشک
اي هـ در دنیـا از روي میزبـان    Neomargarodesگونه از جنس 20

ایـن   گیاهـان میزبـان  . )13و  8، 7، 6، 5( مختلف گزارش شده است

ها گیاهـان   هااغلب دو یا چند ساله هستند و بندرت در بین آنشپشک
اولین بار بـه   یونجه گیاه چند ساله است و براي. یک ساله وجود دارد
پـس   ).1جـدول  ( شود میهاي این جنس گزارش  عنوان میزبان گونه
اي براي جدید بودن تواند دلیل قانع کننده نمی فعالً جدید بودن میزبان
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از هندوستان، چین و پاکسـتان نـه     N. nigerجون گونه. گونه باشد
 Alhajiبلکه از روي   Cynodon dactylonتنها روي ریشه گرامینه

camelorum  و Arachis hypogaea   لگومینـوز   تیـرة از گیاهـان
کنون از تا N. festucaeشپشکاز طرفی هم ).8( استآوري شدهجمع

 .Nهـاي   با توجـه بـه میزبـان    آوري نشده است اماروي یونجه جمع
niger لگومینوز را هم بـه   ةتواند گیاهان تیرابن گونه هم احتماال می

هــاي بــراي بعضــی از گونــه  . عنــوان میزبــان انتخــاب نمایــد   
Neomargarodes  ةتنها یک میزبان و یا چند میزبان از یک خانواد 

گیاهی معرفی شده است اما این به معنی منوفاژ و یا الیگوفـاژ بـودن   
طیـف وسـیعی از    N. festucaeها نیست بلکه ممکن است مانند   آن

  ).1جدول (گیاهان را به عنوان میزبان انتخاب نمایند 
ــک  ــالت  Neomargarodes hamelli Brandtشپش روي غ

)Cereals (ت آفات ایران درج در همدان و آذربایجان شرقی در فهرس
؛ در منابع بررسی شده نامی از این شپشک نیست و این )4(شده است 

نتیجه به نظر میرسد که در). 8، و 7، 6، 5(شپشک وجود خارجی ندارد
در چون . باشد Porphyrophora hamelliمنظور از این نام شپشک 

 P. hamelli Brandtاي بنام ، گونهPorphyrophoraهاي  بین گونه
(Hom.: Coccoidea: Margarodidae)   ًهمنـام   کـه احتمـاالP. 

cynodontis  يهاي بیشتري رو بررسی وجود دارد و نسبتاً) 15(است 
 N. hamelli؛ اظهار شده که شپشـک  )11و  10( آن انجام شده است

آوري شده اسـت  جمع Cerealsدر همدان و آذربایجان شرقی از روي 
در نقاط مختلـف   ۀناحیNeomargarode هاي  چون اغلب گونه). 4(

اند و از روي گیاهـان یـک   هاي پایا جمع آوري شدهدنیا روي گرامینه
. اندهستند، گزارش نشده Cerealsساله مانند گندم و جو که متعلق به 

روي  N. sp. nr. festucaeتوان گفت که شپشک به همین دلیل نمی
  .است N. hamelliیونجه، همان 

نـاخن   ةبا داشتن پاشنه در قاعد Neomargarodesهاي شپشک
که  P. hamelliزي از جمله هاي خاكپاهاي جلو با سایر مارگارودیده

از ). 15( باشـد  داراي روابط فیلوژنتیک نزدیکی هسـتند، متفـاوت مـی   
 .Neomargarodes sp. nrطرفی هم در این مقاله تاکید شـده کـه  

festucae  ناخن پاي جلو و آپـودم   ةدر قاعددار دندانه ۀپاشنبا داشتن
هـاي   بـا سـایر گونـه    قفـس سـینه   تنفسـی  هـا روزنهاي در دو شاخه

Neomargarodes باشد؛  ا کنون گزارش شده است، متفاوت میکه ت
ــه ــنس  گون ــیات    Neomargarodesهــاي ج ــاس خصوص ــر اس ب

اما به دلیل ناپایـدار  ) 8(مرفولوژیکی حشرات ماده توصیف شده است 
اي کلیـد بـراي تفکیـک    ات تاکسونومیکی درون گونـه بودن خصوصی

اي از کاراکترهاي ها ارایه نشده است؛ شناسایی براساس مجموعه گونه
گیـرد؛ بـه همـین خـاطر     صورت مـی  تاکسونومیکی و رنج تغییر آنها

خصوصـیات  . هـاي ایـن جـنس کـار دشـواري اسـت      تشخیص گونـه 
درون اطاقـک  هاي تنفسی قفس سینه و تعداد صفحات غربالی  روزنه

؛ امـاچون ایـن   )8(تنفسی به عنوان کاراکتر مهم ترسـیم شـده اسـت    
  .کاراکترها پایدار نیستند، اهمیت تاکسونومیکی زیادي ندارند

 Neomargarodesبراي اولین بار یونجه به عنوان میزبان جنس 
و  گیاهان لگومینـوز  از روي  N. nigerۀشود؛ اما چون گونگزارش می

 Neomargarodesرسد که  پس به نظرمی. استشدهگرامینه گزارش 
sp. nr. festucae از  .گرامینه هـم داشـته باشـد    ةهایی از تیرمیزبان

نه تنها  N. festucaeاي رسد که تغییرات درون گونهطرفی به نظر می
بـراي  . باشـد  ناشی از عوامل جغرافیایی بلکـه نـوع میزبـان نیـز مـی     

تکمیلی بیشتري ماننـد مرفولـوژي   هاي تشخیص دقیق گونه بررسی
 ۀاگر فرض شود که گون.ها، بیولوژي، اکولوژي و ملکولی نیاز استپوره
نیز براي اولـین   N. festucaeباشد، با این وجود،  N. festucaeاخیر 

شود و یونجه به عنوان میزبان براي اولین بـار  بار از ایران گزارش می
 .شودمعرفی می در دنیا براي آن

زي از لحاظ خاك Neomargarodes sp. nr. festucaeشپشک 
ایی، داشتن  بودن، داشتن فرم سیستی، قوي بودن پاي جلو، رفتار تغذیه

هاي تنفسی شکمی، صفحات غربالی و موهاي بلند روي بـدن  روزنه
ـ  ؛ هـم )15(اسـت    Porphyrophoraجنس  هايگونه شبیه به ن یچن

 Porphyrophora ماننـد  Porphyrophoraهـاي  بعضـی از گونـه  
medicagenis   از روسیه وPorphyrophora sp  سـنقر،   ۀاز منطق

هـاي   اما شپشک). 11( کرمانشاه نیز از روي یونجه گزارش شده است
ــنس  ــز رنــــگ و شپشــــک Porphyrophoraجــ ــاي قرمــ هــ

Neomargarodes sp. nr. festucae  سفید متمایل به کرمی هستند
هـاي تنفسـی شـکمی    و به سادگی قابل تشـخیص هسـتند و روزنـه   

 جفت کـامالً  7-8به تعداد  Neomargarodes sp. nr. festucaeدر
به  Porphyrophoraواضح و مشخص هستند اما این خصوصیت در 

شناسایی دقیق این گونه . شوندجفت و به سختی دیده می 1-2تعداد 
) سیسـت (خصوصیات مرفولوژیکی پوره سن یک و دو  بررسینیازمند 

  . باشد به همراه مطالعات مولکولی می
 Neomargarodesاي نشان داد کـه شپشـک   مشاهدات مزرعه

sp. nr. festucae هاي  همانند گونهPorphyrophora روي ریشه-
ي مزرعـه، مسـتقر و در   ي یونجه و سایر گیاهان میزبان، در حاشـیه 

. کنند ه گیاهان زراعی در مزرعه حمله میسن یک ب ةشار پورزمان انت
اما با اجراي به موقع عملیات زراعـی ماننـد شـخم و انهـدام بقایـاي      

  ).12(گردد  میزبان، جمعیت این آفت در مزرعه به راحتی کنترل می
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 *در سرتاسر دنیا Neomargarodes sppهاي شپشکها و انتشار جغرافیایی  میزبان - 1جدول 
Table 1- Hosts and geographic distribution of Neomargarodes spp in all over the globe 

 نام گونه 
(Species name) 

 ها نام میزبان
(Host plants) 

 مناطق انتشار
(Distribution areas) 

1 Neomargarodes aethiopicus 
(Silvestri, 1938) Not specified  North Africa, Eritrea 

2 N. aristidae (Borchsenius, 1949) Gramineae,on roots of Aristida pennata; 
Aristida pungens ;  Aristida sp. 

Centeral Siberia; Algeria;  
Kazakhstan;  Libya; 

Turkmenistan and  Uzbekistan. 
3 N. balachowski (Jakubski, 1965) Aristida punggens Algeria, Tripoli and Libya 
4 N. borchsenii (Hadzibejli, 1959)**   

5 N. chondrillae (Archangelskaya, 
1935) 

Compositae,on roots of Chondrilla brevirostris,  
Lactuca orientalis, Cichorium intybus and  wild 

Compositae related to C. juncea; Malvaceae: 
Gossypium hirsutum. 

 

Centeral Asia; Kazakhestan and 
China 

6 N. cucurbitae (Tang, 1995) On roots of  Cucurbita melo Palaearctic: China, Xingiang 
7 N. europaeus (Goidanich, 1969) On rhizome of Cynodon dactylon France, Italy, Sicily, 
8 N. europeus (Foldi, 1999) On rhizome of Cynodon dactylon France, Italy, Sicily, 

9 N. festucae (Archangelskaya, 1935) 

Gramineae, ,on roots of Agropyrun cristatum, 
Dactylis hispanica, Festuca ovina, F. sulcata, 

F. vaginata, Koeleria gracilis, Koeleria 
vallesiana, Stipa capillata and roots of some 

other grass. 

Czechoslovakia: Morava , near 
Brno; Poland: Krakow;  North  

Australia; Ukraine: Odessa 
Oblast ; South France Hungary, 

Italy, Eastern Georgia and 
Turkey 

10 N. erythrocephala (Archangelskaya, 
1935) 

Not specified;  Only known from the adult 
males, collected by light trap. 

North Africa;  Sudan, Yemen. 
Palaearctic: Algeria, Western 
Sahara, South of Gao, French 

11 N. erythrocephalus (Green, 1914) Not specified;  Only known from the adult 
males, collected by light trap. 

North Africa;  Sudan, Yemen. 
Palaearctic: Algeria, Western 
Sahara, South of Gao, French 

12 N. gossypii (Yang, 1979) - - 
13 N. hamelli (Brandt, ?)*** Cereals Iran; East Azarbaijan and 

Hamadan 
14 N. hyparrheniae (Hall, 1940) Gramineae, on roots of Hyparrheniae 

filipendula Rhodesi and Zimbabwe 

15 N. niger (Green, 1912) 
Gramineae: On rhizoms of Cynodon dactilon,  

on root an undetermined perennial grass. 
Leguminose: on roots of Alhagi camellorum  

and Arachis hypogaea 
China, India and Pakistan, 

16 N. pilosus (Jakubski, 1965) Not specified; Found in ground with locust egg-
pods South Africa 

17 N. poligonis (Jashenko, 1999) Gramineae,on roots of Aristida pennata and 
Polygonum ovicularae Kazakhstan 

18 N. polygonis (Jashenko, 1997) Gramineae,on roots of Aristida pennata and 
Polygonum ovicularae Kazakhstan 

19 N. ramosus (Jashenko, 1989) 
Poaceae: Agropyron sibiricum ; Agropyron 
pectiniforme ; Elymus giganteus; Elymus 

angustatus ; Stipa lessingiana ; Stipa 
kirghisorum; Stipa sareptana 

Kazakhstan and Semipaltinsk 
Oblast 

20 N. rutae (Borchsenius, 1949) Gramineae, on roots of Ruta hirsuta; Ruta sp. Uzbekistan, Samarkand Oblast, 
  Centeral Asia 

21 N. setosus (Borchsenius, 1949) ** 
Gramineae, on roots of Aristella bromoides;  

Diplachne bulgarica;  Festuca sulcata;  
Festuca  kirghisorum and  Stipa 

Caucasus and  Georgia 

22 N. siculus (Goidanich, 1972) - - 
23 Neomargarodes sp. On bulb’ root of Poa bulbasum and Hordeum 

bulbasum 
Iran; East Azarbaijan and  

Kermanshah 
24 N. trabuti (Marchal,1922) Plumbaginaceae: on root and branches of 

Limoniatrum guyonianum and  Trabut 
South Algeria and South 

Tunisia 
25 N. triodentus (Tang, 1995) Not specified; found in dry, grass steppe Kazakhstan, Kzyl Orda Oblast 
26 N. triodonotus (Jakubski, 1965) Not specified; found in dry, grass steppe Kazakhstan, Kzyl Orda Oblast 
27 N. triodontus (Tang, 1995) Not specified; found in dry, grass steppe Kazakhstan, Kzyl Orda Oblast 
 * For sources see (5,6,7,8, 9 & 13) 
 ** synonyms of  Neomargarodes festucae (7) 
 *** Not exist (5,6,7 & 8) 

 



  1394 پاییز، 3شماره، 29، جلد)علوم و صنایع کشاورزي(نشریه حفاظت گیاهان      426

  منابع
1- Chris H., & Foldi I. 2006. A review of the Margarodidae sensu Morrison (Hemiptera: Coccoidea) and some 

related taxa based on the morphology of adult males.  Zootaxa, 1263:1-250 
2- Foldi I. 2001. A world list of extant and fossil species of Margarodidae sensu lato (Hemiptera, Coccoidea). 

Nouvelle Revue d'Entomologie, 3 (18):195-231. 
3- Foldi I. 2005. Ground pearls: a generic revision of the Margarodidae sensu stricto (Hemiptera: Sternorrhyncha: 

Coccoidea). Annales de la Societe entomologique de France (N.S.), 41(1):81-125. 
4- Modarres M. 1990. List of agricultural pests and natural enemies in Iran. Ferdowsi University of Mashhad. 
5- http://scalenet.info/scale_taxon/Margarodidae/ Thursday, 9th of April, 2015.  
6- http://www.insectoid.info/plant-parasitic-hemipterans/families/margarodidae/#N, 2015 
7- http://www.sel.barc.usda.gov/scalenet/archive/june2014_Margarodidae.htm 
8- Jakubski A.W. 1965. A Critical Revision of the Families Margarodidae and Termitococcidae (Hemiptera, 

Coccoidea). British Museum (Natural History). London. 
9- Morrison H. 1928. A classification of the higher groups and genera of the coccid family Margarodidae. United 

States Department of Agriculture Technical Bulletin. 52:1-239. 
10- Ter-Grigorian M. A., 1976a. Morphology of mount ararat scale insect Porphyrophora hamelii Brandt (Homoptera: 

Coccoidea: Margarodidae). (In Russian). Akademii Nauk Armianskoi SSR, Biologii Zhurnal Armenii, 26:59-66  
11- Ter-Grigorian M.A. 1976b. The biology of the ararat cochineal insect Porphyrophora hamelii Brandt (Homoptera: 

Coccoidea: Margarodidae). (abstract in english). Entomologicheskoe obozrenic; Institut Zooloigii, AN ArmSSR, 
Ervan, Armrnian SSR, 55:300-307  

12- Vahedi H.A. 1999. The biology of Porphyrophora tritici (Hemiptera: Coccoidea: Margarodidae) and the effect of 
some farming practices on its populations in Kermanshah, Iran. Entomologica Bari, 33:357-363. 

13- Vahedi H.A. 2007. Preliminary studies on the morphology and biology of a Neomargarodes sp. (Hemiptera: 
Coccoidea: Margarodidae) from Iran. p. 257-263. Proceedings of the XI International Symposium on Scale Insect 
Studies, 24th -27rd Septerber 2007. Oeiras, Portugal. 

14- Vahedi H.A., and Gholami Mahfar F. 2010. Scanning electron microscope observations on the multilocular disc-
pores and dermal projections of adult female Porphyrophora tritici and P. cynodontis, Entomologia Helenica, 
19:76-81. 

15- Vahedi H.A., and Hodgson C.J. 2012. Illustrated monograph of scale insects: Hypogaeic margarodids and a 
discussion on their phylogenetic relationships. LAP Lambert Academic publishing gmbH & Co. KG. 

16- Williams D.J. and Watson G.W. 1990. The Scale Insects of the Tropical South Pacific Region- Part III: The Soft 
Scales (Coccidae) and other Families. Wallingford, England: CAB. International Institute of Entomology. 

 


