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 خالصه
 

ماده هاي جنسي شته    .  قه نجف آباد جمع آوري و شناسايي شدند       هفت گونه شته از روي درختان بادام در منط        

سه گونة  .   براي اولين بار در فصل پاييز از روي بادام جمع آوري گرديد             Rhopalosiphum padi (L.)غالت  

 Brachycaudus، شتة سبز بادام     Pterochloroides persicaeهای شـتة خالدار هلو       ها به نام   از شته 
amygdalinus (Schout.)      و شتة آردي بادام Hyalopterus amygdali (Blanch.)    از روی بـادام جمع -

های غالب، فراوانترين بوده و خسارت چشمگيری روی اين          عنوان گونه های ديگر به  آوری شد که در ميان شته      

ام در پنج باغ    های نامبرده نوسانات فصلي جمعيت شته خالدار هلو روي باد         در ميان گونه  .  کردنددرختان ايجاد می  

گذراني ، زمان تفريخ از تخم ، زمان طغيان          زمستان.   مورد مطالعه قرار گرفت    ١٣٧٨اين منطقه طي سال زراعي       

بهاره و پاييزه، انتشار و ظهور افراد بالدار، فعاليت تابستانه، زمان تخمگذاري ، تعداد تخم گذاشته شده و ساير                      

های اين گونه در اوايل اسفند تفريخ شده و          نتايج نشان داد که تخم     .ميزبانهاي اين آفت مورد بررسي قرار گرفت      

گذران در باغات با     های تابستان شته.  در اواخر فروردين افراد بالدار ظاهر گشتند        .  ها ايجاد کلنی نمودند    پوره

جمعيت از اوايل مهر کلنی پاييزه شته خالدار مشاهده شد و به سرعت تعداد و                  .  رطوبت باالتر مشاهده شدند   

 . تخم توليد نمودند٢/٩± ٥/١های تخمگذار ظاهر گشته و هر يک اواخر آبان ماده. ها افزايش يافتکلنی
 

 .Pterochloroides persicaeبادام، شته خالدار هلو،  :واژه هاي كليدي
 

 مقدمه
. بادام يکی از مهمترين محصوالت باغی استان اصفهان است        

 ٧٤  ‐٧٥ نهال در سال زراعي      ر و روكاري با سطح زير کشت بادام   
 هكتار آن   ٢٢٩٠ هكتار بوده كه      ٤٤٣٠در اين استان، معادل      

كل باغات بادام استان ، در منطقة نجف آباد قرار            %  ٧/٥١يعني  
در بين آفات اين محصول مهم، فعاليت           )  .  ٥(گرفته است    

 . گونه های مختلف شته از اهميت خاصي برخوردار است
علق به دو خانواده و چهارجنس از       تاكنون شش گونه شته مت    

  ).١٣, ٩, ٧(روي بادام دركشورجمع آوري و معرفي شده است 

های خسارت زا روي بادام       شته خالدار هلو كه يكي از گونه          
هاي چند ساله   ها، روي تنه و شاخه    می باشد، بر خالف ساير گونه    

شته خالدار هلو كه در اصفهان به         ).  ١٦(نمايد  ايجاد كلني مي  
 Lachnidae، به خانواده    )٤(شود  شتباه شتة خوني ناميده مي    ا

تعلق دارد و تنها گونة شناخته شده از جنس                            
Pterochloroides شدت خسارت   )١٣٤٢(مرتضوي  .  باشد مي ،

و ضعف درختان بادام را در اثر آلوده شدن به اين شته كه منجر              
به تضعيف درختان و حملة سوسكهاي چوبخوار و پوستخوار به            

 شود، در منطقة نجف آباد  گزارش نموده         عنوان آفات ثانوي مي   
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از عوارض ديگر شته خالدار هلو ترشح عسلك زياد روي            .  است
شدت .  باشدهاي دوده اي مي  شاخ و برگها و ميوه ها و تجمع قارچ       

توليد عسلك گاهي به قدري است كه تمامي مساحت زير كلني            
حمله شديد اين   ).  ١٦,  ٩,  ٤(رسد  روي زمين خيس به نظر مي      

گردد، گذشته  حشره كه بيشتر روي درختان جوان مشاهده مي        
از ضعف عمومي درخت ، باعث كم باري آنها و نامرغوبی ميوه ها             

پراكنش اين شته بيشتر در منطقه خاورميانه تا          ).  ٩(گردد  مي
، ولي به عنوان يكي از آفات مهم         )١٧(هندوستان گزارش شده    

, ٢٣,  ٢٠(باشد  ليا و جنوب اروپا نيز مطرح مي      داران در ايتا  هسته
خيز كشور گزارش   در ايران نيز ، تقريبا از تمامي نقاط ميوه        ).  ٢٤

اين گونه تك ميزبانه بوده و از روي          ).  ٩,  ٧,  ٤(گرديده است   
و به ندرت،   )  ٢٠,  ٩,  ٧(هلو، بادام ، گوجه سبز، آلو و زردآلو            

ر نقاط مختلف    د.  آوری گرديده است   جمع)  ٩,  ٨(سيب و به     
، ولي در    )٩,  ٨,  ٧,  ٤(گذراني به صورت تخم       ايران، زمستان 

و مناطق گرم   )  ٢١(، مصر   )٢٠(كشورهاي گرمتر نظير اسرائيل     
، اين حشره در تمام طول        )١٧(ساحلي جلگه لبنان و سوريه        

نمايد، با اين تفاوت كه در      سال به صورت بكرزائي توليد مثل مي      
 كاهش توليد مثل در تابستان        مناطق سرد يك دوره توقف و       

شود  ولي در مناطق گرمسير اين دوره در زمستان              ديده مي 
بنا به نوشته درويش و همكاران، در         )  .  ١٧(گردد  مشاهده مي 

در ).  ٢١( نسل همپوشان بصورت بکرزايی مداوم دارد        ١٨مصر تا   
-اين حالت بالدارها در تمام طول سال در كلني مشاهده مي              

مرتضوي، تعداد نسل شته را در طول يك سال          ).  ٢١,  ٢٠(شوند
 نسل وميزان زادآوري هر      ١١در حالت زندگي هولو سيكلي تا         

رجبي در  ).  ١٩( پوره ذکر کرده است        ٩٠شته را نيز حدود       
 و تعداد   ١٠ تا   ٧ متر تعداد نسل آن را        ١٥٠٠ارتفاعات حدود   

- عدد اظهار می   ٧٥پورة زائيده شده توسط هر ماده را در حدود          
رمودير نرهاي اين شته را كه در كلني به ندرت يافت            ).  ٩(رد  دا

در اين مقاله   ).  ٧(مي شوند  از اصفهان جمع آوري كرده است          
ابتدا به ذکر گونه هاي فعال روي بادام در منطقه نجف آباد پرداخته،        
سپس نوسانات فصلی شته خالدارهلوروي بادام در اين منطقه            

 .مورد بحث قرار می گيرد
 

 و روشهامواد 
 : هاي فعال روي درختان بادامآوري و شناسائي گونه شتهجمع

ها روي  هاي فعال شته  آوري و شناسائي گونه   به منظور جمع  
 و  ١٣٧٧درختان بادام در منطقه نجف آباد، از اواخر زمستان             

همزمان با شکوفه کردن درختان بادام و آغاز فعاليت آنها، به               
هاي مختلف  گي با بازديد از باغ    مدت يكسال به طور مرتب و هفت      

منطقه و معاينه سرشاخه ها و تنة درختان بادام، از كلني                  
ها داخل شيشه   نمونه.  برداري شد شته هاي مشاهده شده نمونه    

همراه برچسبي حاوي اطالعات به آزمايشگاه       %  ٧٥حاوي الكل   
)  ٢٢,  ١٤,  ٢,  ١(هاي معمول    منتقل شد تا از آنها به روش         

كروسكپي به منظور شناسايي دقيق جنس و گونة        اساليدهاي مي 
, ٩,  ٣,  ٢(آنگاه با استفاده از كليدهاي موجود       .  ها تهيه شود  شته
هاي فعال در منطقه    ، نسبت به شناسائي گونه    )٢٥,  ١٢,  ١١,  ١٠

 .اقدام شد
 : مطالعه نوسانات فصلی شته خالدار هلو روي درختان بادام

 ١٣٧٨تداي سال زراعي    در پنج باغ در منطقه نجف آباد از اب        
نوسانات .  به مدت يكسال نوسانات فصلی اين گونه بررسی شد          

جمعيت بهاره و پاييزه در چهار باغ كه به ترتيب در سمت شمال      
، )١باغ شماره (شهرستان نجف آباد در حاشيه كوهي كم ارتفاع          

باغ (سمت شمال غرب اين شهرستان در روستاي صالح آباد              
نوب غربي منطقه در روستاي علي آباد ، همچنين در ج)٢شماره 

باغ (و در جنوب نجف آباد در نزديكي جوزدان           )  ٣باغ شماره   (
درختان واقع در    .  واقع شده بودند، مطالعه گرديد       )  ٤شماره

 ٥ تا   ٤ ساله و تعدادي نيز      ١٥ تا   ١٢ عمدتاً   ٣و٢باغهاي شماره   
ه  سال ١٢ تا   ٧ اغلب   ٤ و ١ساله، و درختان واقع در باغهاي شماره      

 رقم علي اكبري،    ٣بودند و به طور عمده و به ترتيب فراواني از            
 .كاغذي و مامائي بودند

با توجه به عدم مشاهده فعاليت اين شته در فصل تابستان             
در باغهاي فوق، نوسانات جمعيت تابستانه در باغي مختلط در            
شرق نجف آباد كه از لحاظ رطوبتي باالتر بود و روي درختاني              

باغ شماره  (ساله از ارقام كاغذي و مامائي مطالعه شد           ١٥  حدوداً
٥.( 

، درختان هر يك از چهار باغ           ١٣٧٧در اواسط زمستان      
انتخابي مورد معاينه قرار گرفتند و با برخورد به هر درخت آلوده            

در اين زمان هنوز تخمها تفريخ نشده (به دسته تخم شته خالدار     
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 كلني  ١٠ر باغ تعداد    ، آن درخت عالمتگذاري شد و در ه       )بودند
 . انتخاب شد

به منظور مطالعه نوسانات بهاره جمعيت، از يك ورقه                
با .    ميلي متر استفاده شد      ٥*٥شطرنجي شفاف داراي مربعات      

هاي عالمت گذاري شده      گرفتن اين صفحه در مقابل كلني         
آمد، سپس   مساحت کلنی بر حسب سانتيمتر مربع بدست می         

 ميلي  ١٠ها در پنج مربع با ضلع        همختلف شت )  هامرف(اشكال  
متر، به صورت تصادفي واقع در نقاط مختلف كلني شمارش و              

عدد به دست آمده در مساحت كلني ضرب        .  شدمعدل گيري می  
در مورد  .  گرفتو حدود جمعيت هر كلني مورد محاسبه قرار می        

كليه .  هاي كوچكتر، شمارش مستقيم افراد صورت گرفت        كلني
الزم به ذكر است كه      .  رت هفتگي تكرار شد    ها به صو  شمارش

پس از تفريخ دسته جات تخم عالمت گذاري شده در اواخر                
شود،  مي  ايجاد  يك كلني  اغلب از هر دسته تخم تنها        زمستان  

ظهور (ها ثابت بوده و تا زمان مهاجرت بهاره         معموالً تعداد كلني  
 .تنها جمعيت كلني افزايش مي يابد) افراد بالدار
گذران از جمعيت كمتري هاي تابستانه به اينكه كلنيبا توج

هاي جوان دو تا سه ساله واقع در          برخوردار بوده و روي شاخه     
باشند و بدليل عدم وجود اين شته در             تاج درخت فعال مي    

  ٤٠شد،  بنابر اين تعداد        باغاتي كه مطالعات بهاره انجام مي       
لني به صورت   كلني در باغ شماره پنج انتخاب و جمعيت هر ك           

 .مستقيم مورد شمارش قرار گرفت
با مهاجرت افراد بالدار در پاييز به درختان باداِم باغاتي كه             

شد، بررسي تغييرات جمعيت در     مطالعات بهاره در آنها انجام مي     
هاي تشكيل شده در پاييز مشابه مطالعه نوسانات بهاره             كلني

 .صورت گرفت
ه خالدار هلو در پاييز     به منظور تعيين ميزان تخمگذاري شت     

 ٧/١، از قفسهاي كوچكي با مساحت سطح قاعدة                 ١٣٧٨
 سانتيمتر، استفاده شد    ١سانتيمتر مربع به شكل دايره و ارتفاع         

 شته تخمگذار كه هنوز تخمگذاري نكرده بودند در باغ              ١٠و  
ها قرار   عدد از اين قفس    ١٠ به صورت جداگانه در زير       ١شماره  

هاي كنار آنها كه ممكن بود در محدوده         داده شدند و بقيه شته    
ها چون تخمگذاری ماده  .  داخلي قفس قرار گيرند، حذف گرديد      

گيرد و تخمهای اين شته درشت و         در محل کلنی صورت می     

از عدم   های فاقد تخم،       مشخص هستند، با انتخاب کلنی        
های زمان ظهور ماده  .  شدها اطمينان حاصل می   تخمگذاری ماده 

هاي  و زمان شمارش تخم    ٢٨/٨/٧٨فسها در تاريخ    تخمگذار در ق  
هاي تخمگذار   بعد از مرگ شته    ٢٠/٩/٧٨گذاشته شده در تاريخ     

 .بود
 

 نتايج و بحث
 های فعال روي درختان بادامشناسايی شته

ها و تهيه اساليدهاي ميکروسکوپی،       آوری شته ضمن جمع 
 :هاي زير مورد شناسايي قرار گرفتگونه

 Pterochloroides persicae (Chold.)  شتة خالدار هلو
(Hom.,Lachnidae)   ،      گوجه و آلو     )  سياه(شته سبز

Brachycaudus helichrysi Kalt. (Hom.,Aphididae)   ،
 Brachycaudus amygalinus (Schout.)شته سبز بادام     

(Hom.,Aphididae)     ،    شته آردي گوجهHyalopterus 
pruni Geoffr. (Hom.,Aphididae)  ،   آردي بادام     شته 

Hyalopterus amygdali (Blanch.) (Hom.,Aphididae) 
ازميان پنج گونه فوق شته خالدار هلو ، شته سبز بادام و شته                

آردي بادام از فراواني بسيار زيادتري برخوردار بوده و خسارت             
بدين ترتيب اين سه گونه به عنوان         .آنها بسيار چشمگيرتر بود    

هاي برداريهمچنين در نمونه   .  دهاي غالب شناسائي شدن    گونه
هاي هاي فوق،كلني ، عالوه بر گونه    ١٣٧٨انجام شده در پائيز       

شتة (گونه شتة برنج    دو  هاي ژينوپار و اشكال مادة جنسي        شته
  و    Rhopalosiphum padi L. (Hom.,Aphididae))  غالت

 Myzus persica Sulzer. (Hom.,Aphididae)شتة سبز هلو
 .آوري شدندعاز روي بادام جم

شود ، از    در سراسر كشور يافت مي     شتة برگ برنج كه تقريباً    
ميزبان ثانوي آن    بوده و اين گياهان        آفات مهم گندميان      

هاي اوليه كه   د، ولي خسارت آن روي ميزبان       نشومحسوب مي 
, ٩(باشد  داران است، ناچيز و كم اهميت مي       شامل برخي هسته  

به عنوان ميزبان     .Prunus spدر ايران اين آفت از روي       ).  ١٨
گذراني آن به صورت تخم روي      و زمستان )  ٩(اوليه گزارش شده    

مشاهدة ما اولين گزارش     ).  ٩(ميزبانهاي اوليه بيان شده است       
ساير .  جمع آوري آن از روي بادام به عنوان ميزبان اوليه است             
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آوري و  ها قبالً توسط ساير محققين از روي بادام جمع             گونه
 .ه استگزارش شد

 نوسانات فصلی شته خالدار هلو روي درختان بادام
هاي مورد مطالعه، اولين تفريخ     در بازرسي باغ    :جمعيت بهاره 

 در باغ    ١/١٢/١٣٧٧هاي خالدار درتاريخ     جات تخم شته   دسته
/٣/١٢ ثبت گرديد و در سه باغ ديگر نيزحداكثر تا               ٤شماره  
ها در حالي   متفريخ تخ ).  ١شكل(ها آغاز شد     تفريخ تخم  ١٣٧٧

هاي گل رقم كاغذي به تازگي بيدار شده        صورت گرفت كه جوانه   
ها پس از تفريخ از     پوره.  و رشد بسيار كمي را آغاز نموده بودند        

تخم مسافت كوتاهي را جابجا شده و از محل تفريخ به صورت              
 سانتي متر باالتر از     ٥٠ تا   ٤٠جمعي حركت كرده و حدود      دسته

كلني شته خالدار   .  ه و ايجاد كلني نمودند    ها توقف كرد  محل تخم 
شود كه عسلك مترشحه از اعضاي      همواره به نحوي تشكيل مي    

پس از استقرار   .  كلني پايين ريخته و سطح كلني را آلوده نسازد         
و آغاز تغذيه، ترشح عسلك نيز آغاز شد و پس از مدتي بر اثر                 
آن، سطح زمين واقع در زير كلني به شدت خيس شده و رنگ               

بنابراين با نگاه كردن به       .  ها متمايز گرديد   آن از بقيه قسمت    
توان از وجود كلني روي درخت آگاه        سطح زمين به خوبي مي     

ها بــه صــورت همزمان    با توجه به اينكه تقريبـاً همه تخم      .  شد
  در   ٢٣/١٢/٧٨هاي نسل بعد، در تاريخ      تفريخ شدند اولين پوره   

پس از توليد چند نسل      .  دندهاي هر چهار باغ مشاهده ش      كلني
بدون بال و توسعه كلني، به مرور افراد بالدار در كلني ظاهر                 

هاي اولين شته .  ها دخالت دارند  شدند كه در امر پراكنش شته      
 در هر چهار    ٢٨/١/٧٨هاي خالدار در تاريخ     بالدار در كلني شته   

با فرا رسيدن فصل گرما ). ١شكل (باغ مورد مطالعه مشاهده شد 
ها در عرض مدت اندكي و تقريباً به طور ناگهاني ناپديد              يكلن

هاي باغ    تمامي كلني    ١٨/٢/٧٨شدند به نحوي كه در تاريخ         
. ها ناپديد شده بودند    هاي ديگر باغ    و اغلــب كلني    ٢شماره  

 هيچ كلني شته خالداري روي          ٢٥/٢/٧٨سرانجام در تاريخ      
عه وجود  درختان عالمتگذاري شده در چهار باغ مورد مطال            

 .نداشت 
تر انجام  ها و مطالعات دقيق    بررسي  :گذرانجمعيت تابستان 

شده در طي تحقيق، نشانگر اين مسئله بود كه شتة خالدار هلو             
داران و از جمله     گذراني روي برخي هسته    داراي نوعي تابستان  

 اكولوژيكي آن با موقعيت و نيچ ١باشد كه موقعيت و نيچ بادام مي 
هاي آن  هاي بهاره و پاييزه، متفاوت بوده و كلني       اكولوژيكي كلني 

آباد هاي با رطوبت باالتر واقع در مناطق شرقي نجف             در باغ 
ها نيز نقاطي كه درختان با فاصله كمي از دراين باغ. مشاهده شد

تر كه تاج انبوه    يكديگر كاشته شده بودند، و نيز درختان مسن         
ديوارهاي بلند باغ كه    داشتند، و همچنين درختان واقع در كنار        

از وزش باد مصون بودند و در نتيجه رطوبت داخل تاج آنها باالتر        
. گذران را در خود جاي داده بودند       بود، بيشترين كلني تابستان   

هاي دو تا سه    ها اغلب روي شاخه   در روي اين درختان نيز كلني     
متر دارند، تشكيل شده     ميلي ١٩ تا   ٧ساله كه قطري در حدود       

 در باغ شماره ٢٢/٣/٧٨گذران، در تاريخ اولين كلني تابستان.  بود
گذران داراي جمعيت بسيار     هاي تابستان كلني.   مشاهده شد  ٥

متوسط .  هاي بهاره يا پاييزه بودند      تري نسبت به كلني     پايين
، ولي )١شكل ( عدد شته بود ٣٠ تا ١٠ها بين جمعيت اين كلني 

روي يك درخت   .  ادتر بود در عوض تعداد كلني آنها به مراتب زي       
 كلني تابستانه   ٧٠، تا   ٥بادام مسن با تاج انبوه در باغ شماره           

شمارش گرديد، در حالي كه در بهار، روي يك درخت تنومند در 
-هاي تابستان شته.   كلني مشاهده شد   ١٠، حداكثر   ١باغ شماره   

گذران فعاليت كمتري داشته و عسلك بسيار كمي توليد نمودند          
گذران نشانگر كاهش    هاي تابستان و توسعه كلني   و عدم رشد     

-در ضمن، جثة آنها نيز اندكي كوچك. شديد توليد مثل آنها بود
تواند به دليل تغيير    اين امر مي  .  هاي بهاره و پاييزه بود    تر از شته  

هاي در كيفيت و كميت شيرة پروردة موجود در آوند شاخه              
ليل خشكي اقليم    درختان بادام باشد، زيرا در اين زمان به د            

بنابراين، از  .  شودمنطقه، ميزان آب در دسترس گياه، كم مي          
منابع علمی به   .  ميزان فعاليت رشدي درخت كاسته خواهد شد       

وجود يك خواب تابستانه براي درخت بادام در اين شرايط اشاره           
ها ازكلني در اين زمان بر ميزان مراقبت مورچه    ).  ١٥,  ٦(اند  كرده

مشاهدة .  شود داشته، به شدت افزوده مي         كه همواره وجود   
ها در تابستان كمك بسيار     ها روي سرشاخه  حركت دائمي مورچه  

شدت .  ها بود خوبي جهت يافتن محل احتمالي كلني اين شته         
ها در تابستان به حدي بود كه         ها از كلني شته    مراقبت مورچه 

 .گاهي تمامي سطح كلني از مورچه پوشيده شده بود

                                                                                    
1. Nitch 
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با فرارسيدن فصل پائيز و ظهور افراد بالدار         :  جمعيت پائيزه 
گذران شته خالدار هلو، ضمن ادامه انجام        هاي تابستان در كلني 

، چهار باغ منتخب    ٥مطالعات روي اين جمعيتها در باغ شماره         
-اولين افراد بالدار در كلني    .  ورد بازرسي دقيق قرار گرفتند      نيز م 

 مشاهده شد   ٢/٧/٧٨ در تاريخ    ٥گذران باغ شماره    هاي تابستان 
و اولين كلني پائيزه شته خالدار روي تنه هاي اصلي درختان              

). ١شكل( مشاهده شد  ١ در باغ شماره     ٢/٧/٧٨بادام نيز در تاريخ     
هاي پاييزه افزوده شد و      ياز آن پس همه هفته بر تعداد كلن          

جمعيت آنها نيز با سرعت و شتاب اعجاب انگيزي فزوني يافت،            
). ١شكل(به نحوي كه به واقع مي توان نام طغيان را روي آن نهاد           

ها كه به رنگ قهوه اي       با ظهور افراد مادة تخمگذار، اولين تخم       
-رنگ تخم .   مشاهده شدند  ٢١/٨/٧٨روشن براق بودند، در تاريخ      

سرانجام در  .   روز تيره و به مرور سياه براق شد        ٣ تا   ٢پس از   ها  
اي در   تخمگذاري رو به پايان نهاده بود و تخم تازه         ٥/٩/٧٨تاريخ  

الزم به ذكر است كه با        ).  ١شكل  (خورد  كلني به چشم نمي    
هاي پاييزه  وجود جستجوي زياد، هيچ شته نري در داخل كلني         

وري نر اين شته از       آهر چند كه حجت به جمع        .  يافت نشد 
تواند به  اين امر مي  ).  ٧(اصفهان توسط رمودير اشاره كرده است       

هاي ماده به نر و يا       دليل وجود نسبت بسيار باالي تعداد شته        

طول عمر بسيار كمتر افراد نر، خصوصيات رفتاري نرها و يا                
بنابراين انجام مطالعات   .  نامناسب بودن روش نمونه برداري باشد     

پس از اتمام تخمريزي، افراد      .  رسدروري به نظر مي    تر ض دقيق
كلني مرده و روي زمين افتادند و صرفاً افراد پارازيته شده كه               
مـومـيـائـي شده بودند و تا قبل از مرگ افراد پارازيته نشده به             
. سختي قابل تفكيك بودند، روي تنة درخت باقي ماندند                

 زرد يا سبز رنگ      بررسي هاي آزمايشگاهي نشانگر وجود الروهاي    
-دسته.  هاي موميائي شده در فصل زمستان بود       در داخل شته  

رنگ اين شته روي تنة درختان ميزبان در        هاي تخم براق و سياه    
 .فصل زمستان به خوبي قابل رؤيت بود

هاي خالدار تخمگذار قرار داده       در بررسي هر يك از شته       
توسط  تخم شمارش شد كه م      ١٢ تا   ٧شده در زير قفس، بين       

مرتضوي ، تعداد تخم     .   تخم براي هر شته بود      ٢/٩  ±٥/١آن  
  عدد ذكر نموده است     ١٠ تا   ٤گذاشته شده توسط اين شته را        

)١٩.( 
 گذرانيزمستان

گذراني شتة خالدار هلو در      همانگونه كه ذكر شد، زمستان     
جات تخم روي تنة درخت       منطقة نجف آباد به صورت دسته       

 در  ٢٤/١١/١٣٧٧اما يك مورد استثنايي در تاريخ       .  زبان است مي
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باغي در شمال اصغرآباد، مقابل شركت اصفهان طيور مشاهده            
جات تخم تفريخ شده شته خالدار هلو         در حالي كه دسته    .  شد

شدند، روي تنة يك      هاي بادام اين باغ مشاهده مي        روي تنه 
 شته وجود    هاي بالغ بالدار و بي بال اين         درخت، كلني شته   

هاي تخم تفريخ شده در نزديكي      داشت، اما هيچ آثاري از دسته     
تواند نشانگر توانايي شته خالدار هلو      اين امر مي  .  كلني ديده نشد  

گذراني در شرايط خاصي به صورت بالغ در منطقه           در زمستان 
تواند هولوسيكليك، و هم به صورت      يعني اين گونه هم مي    .  باشد
البته صورت غالب آن در منطقه نجف          .  هولوسيكليك باشد آن

گذراني به  آباد، زندگي به صورت هولوسيكليك، يعني زمستان        
باشد و نمونة مشاهده شده به اين صورت، تنها            شكل تخم مي  

   ,١٧(منابع  .  موردي بود كه در طي تحقيق به آن برخورد شد           
گذراني اين شته را به صورت اشكال بالغ در           ، زمستان )٢١,  ٢٠

 .انداي گزارش كرده اقليمي گرم ساحلي مديترانهشرايط
 هاي شته خالدار هلوساير ميزبان

هاي احتمالي شته خالدار  هلو، اين         با بررسي ديگر ميزبان   
شته عالوه بر بادام، از روي آلو، هلو، گوجه سبز، و آلوزرد نيز                 

 .جمع آوري شد
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