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چکيده
 یکی از مهمترین آفت موو از نرور اصتدوادی درArboridia kermanshah Dlabola (Hemiptera: Cicadellidae) زنجرک مو
، کشمشیسوفید، سیاه، رطبی، خلیلی، عسکری، ریشبابا، تغییرات فدلی آفت روی نه رصم شامل یاصوتیسفید، در این پژوهش.اصفهان است
 بیشترین توراکم حشورات کامول و پووره.کشمشیصرمز و یاصوتیسیاه در طرح بلوک کامل تدادفی در صالب کرتهای خردشده ارزیابی شد
 افوزایش. در دهه اول تیرماه میزان تخمریزی به بیشوترین میوزان خوود رسوید.زنجرک مو در اواخر ماههای اردیبهشت و خرداد مشاهده شد
پارازیتیسم و سردی هوا در اواخر فدل منجر به کاهش تراکم جمعیت آفت گردید و در نهایت درصد آسیب آفت به کمتورین مقودار خوود
 پورهها و درصد آسیب زنجرک مو بین ارصام مو اختالف معنیداری، نتایج حاصله نشان داد که تغییرات فدلی جمعیت حشرات کامل.رسید
، همچنین ارصام یاصوتیسویاه.دارد؛ بهنحوی که بیشترین تعداد پوره و حشره کامل و بیشترین درصد آسیب روی رصم یاصوتیسفید مشاهده شد
 با توجه بوه تفواوت مشواهده در.کشمشیصرمز و کشمشیسفید با حداصل جمعیت خسارتزا جزو ارصام با درصد آسیب پایین زنجرک بودند
. انتخاب مناسب رصم میتواند در مدیریت تلفیقی آفت بهکار گرفته شود،تراکم جمعیت و آسیب حاصله از زنجرک مو بین ارصام مو

. مدیریت آفات، مقاومت گیاهان، درصد آسیب، پارازیتیسم، تراکم جمعیت:واژههاي كليدي
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ABSTRACT
The grape leafhopper, Arboridia kermanshah Dlabola (Hemiptera, Cicadellidae), is one of the most
economically important pests of most vineyards in Isfahan. Seasonal changes of the pest were determined on
nine cultivars including White Yaghotii, Black Yaghotii, Askari, Rishbaba, Khalili, Rotabi, Red Keshmeshi,
Black and White Keshmeshi in a randomized complete blocks design with split plots. In the present study,
the highest density of adults and nymphs were observed in late May and June. Also, in the first decade of
July, due to increased adult density, the egg density reached to its highest level. The increase parasitism and
cold weather in the late season leads to a reduction in the density of nymphs and adults, and ultimately the
pest injury reached to the lowest level at the end of the season. The results showed that the seasonal changes
of the adults, nymphs and percentage of leaf injury had significant differences between grape cultivars. The
highest population density of adults, nymphs and percentage of damage were observed on White Yaghotii.
The lowest number of adults and damage percentage were recorded on Black Yaghotii, Red Keshmeshi, and
White Keshmeshi. Considering differences in the population and injury of the pest on different grape
cultivars, selection of suitable grape varieties can be helpful in the integrated pest management of A.
Kermanshah.
Keywords: Population density, Parasitism, Injury percentage, Plant resistance, Pest management.
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تازههاي تحقيق
هدف از اين تحقيق ،مقايسه تغييرات فصلي و
درصد خسارت جمعيت زنجرک مو kermanshah
 A.و ميزان پارازيتيسم تخم زنجرک مو توسط
پارازيتوئيد  Anagrus atomusدر طول دو سال
متوالي در شرايط باغ ،روي نه رقم انگور متداول
اصفهان ميباشد تا بتوان ارقامي با کمترين تراکم
جمعيت زنجرک و يا درصد بيشتر پارازيتيسم را
شناسايي و از آنها در برنامههاي مديريت تلفيقي
آفات استفاده نمود .با توجه به نتايج بهدست آمده از
اين تحقيق و با درنظرگرفتن زمان وقوع حداکثر
خسارت در ماههاي تير و شهريور در طول هر دو
سال تحقيق ،توصيه ميشود اقدامات کنترلي الزم
A.
جهت جلوگيري از گسترش زنجرک مو
 kermanshahدر زمان مناسب انجام گيرد .در ميان
ارقام مورد بررسي با مطلوب درنظر گرفتن رقم
ياقوتي سفيد براي جمعيت زنجرک مو ،ميتوان
کاشت ساير ارقام با کمترين درصد خسارت مانند
ارقام ياقوتي سياه ،کشمشي سفيد و کشمشي قرمز
را بهجاي ياقوتي سفيد پيشنهاد داد .همچنين مي-
توان از مطالعات ژنتيکي روي ارقام مو با ترجيح
ميزباني کمتر به منظور توليد ارقام مقاوم با
خصوصيات زراعي مطلوب استفاده کرد.
مقدمه
مو (يا تاک) از گياهان ويژه مناطق گرمسيري و
نيمهگرمسيري است که از نظر اقتصادي و تجاري
داراي اهميت زيادي در ايران ميباشد ( Seifi and
 .)Kolhar 2010بر اساس آمار ،در بين محصوالت
باغي ،انگور با توليد حدود  3/2ميليون تن در سال،
رتبه دوم ميزان توليد کشور را دارا بوده و 16/35
درصد از کل ميزان توليد محصوالت باغي را در سال
 1394به خود اختصاص داده است .سطح زير
کشت انگور در استان اصفهان  6158هکتار و
ميزان توليد آن حدود  72500تن در سال است
( .)Ministry of Agriculture 2014مهمترين
انگورهاي ايراني عبارتند از :بيدانه (کشمشي)،

شاهاني (سلطاني) ،صاحبي ،عسکري ،حسيني ،لعل
بيدانه ،ريش بابا (پيکاني) ،رازقي ،فخري (تبرزه)،
الحقي ،شيرازي ،رشه (انگور سياه ،خوش نام ،
ترياسپيکه) ،قزل اوزم (طاليي) ،ياقوتي و غيره ،که
همه اين ارقام مربوط به گونه Vitis vinifera L.
ميباشند ( .)Seifi and kolhar 2010زنجرک مو A.
 kermanshahيکي از مهمترين آفات مو در ايران
به ويژه در منطقه اصفهان ميباشد که خسارت
قابل توجهي ايجاد ميکند ( Latifian et al. 2004,
 .)Noorbakhsh 2011حشرات کامل و پورههاي
اين آفت از شيرهگياهي و محتويات سلولي بافت
مزوفيل برگها به ويژه سطح زيرين برگها تغذيه
ميکنند .اين آفت زمستان را به صورت حشره
کامل در ميان بقاياي گياهي مو و علفهاي هرز
سپري کرده ،در فصل بهار با مناسب شدن شرايط
محيطي ،همزمان با گرم شدن هوا و شروع رشد
برگ هاي مو در تاکستانها فعاليت خود را شرو ع
ميکند .زنجرک مو حشرهاي منوفاژ بوده و تنها
روي گونه  V. viniferaفعال است و در اصفهان سه
نسل در سال دارد ( Latifian et al. 2004,
 .)Noorbakhsh 2011زنبور پارازيتوئيد
)( Hymenoptera: Mymaridae

Anagrus

) atomus (Linnaeusاز مهمترين پارازيتوئيدهاي
تخم زنجرکها در تاکستانهاي منطقه اصفهان
ميباشد .اين زنبور زمستان را داخل تخم زنجرک-
هاي فعال روي رز و تمشک وحشي سپري ميکند
و در بهار و تابستان به صورت انفرادي در تخمهاي
زنجرک مو تخمگذاري ميکند ( Hesami and
 .)Seyedoleslami 2004در سالهاي اخير تراکم
زنجرکهاي مو در تاکستانهاي اصفهان رو به
افزايش گذاشته که علت احتمالي آن سمپاشيهاي
گسترده عليه آفات ديگر از جمله کرم خوشهخوار
انگور Lobesia botrana Denis & Schiff.
) (Lepidoptera: Tortricidaeميباشد ( Latifian
 .)et al. 2004امروزه در برنامههاي مديريت آفت
کاربرد ارقام مقاوم براي کاهش حمله آفات در
مزارع و شناسايي منابع ژنهاي مقاوم از اهميت
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شاياني برخوردار است چرا که به دليل عدم
شناخت کافي در مورد مقاومت يا حساسيت رقم-
هاي مختلف گياه به آفات و بيماريها ،ممکن است
خسارتهاي قابلتوجهي به محصول وارد شود
( .)Mottaghinia et al. 2012عوامل مختلفي از
جمله شرايط آب و هوايي (گرما ،تنشهاي آبي و
تغييرات فصلي) ،ويژگيهاي گياه ميزبان (ترکيبات
موجود در آوند چوبي و ويژگيهاي ظاهري)،
دشمنان طبيعي ميتوانند روي جمعيت زنجرکها
اثر گذاشته و باعث تغيير در تراکم جمعيت
زنجرکها در طول فصل زراعي شوند ( Fornasiero
 .)et al. 2015مطالعه تغييرات جمعيت زنجرک
 Erythroneura vulnerata Fitchدر مناطق
مختلف ايتاليا نشان داده است که ميتوان با ارتباط
بين تغييرات جمعيت تخم ،سنين مختلف پورگي و
حشرات کامل زنجرک با شرايط محيطي و دمايي،
مديريت زمان و نحوه کنترل زنجرکهاي فعال در
تاکستانها را تعيين کرد (.)Duso et al. 2005
مطالعات بسياري نشان داده است که تراکم
جمعيت زنجرکها در تاکستانها تحت تاثير نوع
رقم انگور ميباشد ( Pavan and Picotti 2009,
 .)Baggiolini 1968, Fornasiero et al. 2015نوع
رقم ،مرحله رشدي گياه ،و تغييرات شيميايي در
گياه هنگام رسيدن ميوه ميتواند ميزان بقا و
موفقيت توليدمثلي حشرات ماده را تحت تاثير قرار
دهد ( .)Sharon et al. 2009کاهش ويژگيهاي
توليدمثلي کنه )(Acari: Tetranychidae
) Oligonychus punicae (Hirstروي ارقام مختلف
مو به دليل افزايش بعضي از متابوليتهاي ثانويه
گزارش شده است (.)Vásquez et al. 2008
همچنين ،نشان داده شده است که ميزان تخم-
ريزي زنجرکها روي ارقام مختلف مو متفاوت است
و ارقام موعالوه بر تاثير بر فعاليت زنجرک مو،
ميزان پارازيتيسم پارازيتوئيدها را تحت تاثير قرار
ميدهند ( .)Pavan and Picotti 2009بنابراين ،با
توجه به نتايج مطالعات صورت گرفته ،هدف از اين
مطالعه مقايسهي تغييرات فصلي و درصد خسارت
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جمعيت زنجرک مو و ميزان پارازيتيسم تخم
زنجرک مو توسط پارازيتوئيد  A. atomusدر طول
دو سال متوالي در شرايط مزرعهاي روي نه رقم
انگور متداول اصفهان ميباشد تا بتوان ارقامي با
کمترين تراکم جمعيت زنجرک و يا درصد بيشتر
پارازيتيسم را شناسايي و از آنها در برنامههاي
مديريت تلفيقي آفات استفاده نمود.
مواد و روشها
اين مطالعه در تاکستان موجود در مزرعه دانشککده
کشاورزي دانشگاه صکنعتي اصکفهان بکا مشخصکات
جغرافيککايي  51درجککه و  33دقيقککه شککمالي و 51
درجککه و  33دقيقککه شککرقي ،ارتفککاع  1600متککر از
سطح دريا و ميانگين دماي سکاليانه  16/07درجکه
سلسککيوس انجککام گرفککت .ارقککام مککورد مطالعککه در
دانشگاه صنعتي شامل ياقوتي سياه و سفيد ،ريکش
بابا ،عسکري ،خليلي ،رطبي ،سياه ،کشمشي سکفيد
و قرمز ميباشد .اين پژوهش به صورت طرح بلکوک
کامل تصادفي در قالکب ککرتهکاي خکرد شکده در
زمان با چهار تکرار انجام گرفت .اين مطالعه شکامل
چهککار کککرت بککود کککه هککر کککرت آن شککامل شککش
درختچه (سه تا چهار ساله) از هر يک از ارقام مي-
باشد که در مجموع در هر ککرت  54درختچکه مکو
وجود داشت که بهطکور يکسکان بکه روش قطکرهاي
آبياري ميشد.
نمونهبرداری از تراکم حشرات کامل و پلور
های زنجرک مو
در ايککن مطالعککه ،بککراي نمونککهبککرداري از جمعيککت
حشرات کامل در هکر دو سکال مطالعکه و جمعيکت
پورهها در سال  1385روي هر يک از درختچههاي
مو از دستگاه مکنده با قدرت مکش  8/6متر مکعب
در دقيقکه اسکتفاده گرديکد ( .) Latifian 1998بکه
دليل مکش باالي دستگاه مکنده و حفک جمعيکت
حشرات در وضعيت طبيعکي ،جمکعآوري حشکرات
فقط به مکدت يکک دقيقکه از تمکامي قسکمتهکاي
هوايي درختچههاي مکو انجکام شکد .بکراي نمونکه-
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برداري از جمعيت پوره زنجکرکهکاي مکو در سکال
 1384از روش شمارش مستقيم پوره هکا اسکتفاده
گرديکد ( ،)Latifian et al. 2004بکهنحکوي ککه در
طول فصل رشد ،هر هفته از هر يک از ارقام مو يک
درختچه در هر کرت انتخاب و از هر درختچه سکه
برگ از نواحي باال ،وسط و پايين چيده و پورهها بکا
ذرهبين دستي شکمارش شکدند .هکر سکه بکرگ بکه
عنوان يک واحد نمونهبرداري در نظکر گرفتکه شکد.
ايککن نمونککهبککرداري بککه صککورت هفتگککي از اواخککر
فروردين تا اواخر آذرماه انجام شد.
نمونهبرداری از تراکم تخلم سلالم و پارازیتله
زنجرک مو روی ارقام مختلف مو
براي بررسي تغييرات فصلي تراکم تخم سالم و
تخم پارازيته و درصد پارازيتيسم تخم زنجرک مو
در طول فصل رشد در سالهاي  1384و ،1385
هر هفته از هر يک از ارقام مو يک درختچه در هر
کرت انتخاب و از هر درختچه سه برگ از نواحي
باال ،وسط و پايين چيده و هر سه برگ به عنوان
يک واحد نمونهبرداري ،داخل يک کيسه نايلوني
برچسبدار (با نام رقم و شماره بلوک) قرار داده
شد .برگهاي آلوده در شرايط آزمايشگاهي داخل
انکوباتور ( 25±1درجه سلسيوس و رطوبت نسبي
33± 3درصد) تا زمان ظهور عالئم پارازيتيسم
نگهداري شد .در آزمايشگاه با کمک
استريوميکروسکوپ ،تعداد تخم سالم و تخم
پارازيتهشده سياه رنگ و تخمهايي که پارازيتوئيد
از آن خارج شده ،شمارش و ثبت گرديد و درصد
پارازيتيسم تخم زنجرک مو محاسبه گرديد
(.)Latifian et al. 2004
بررسی درصد برگهلای آسلی دیلد ارقلام
مختلف مو توسط زنجرک مو
براي بررسکي درصکد بکرگهکاي آسکيبديکده ارقکام
مختلف مو توسط زنجرک ،در هر هفته از هکر ککرت
يک درختچه و از هر درختچکه سکه بکرگ از نکواحي
باال ،وسط و پائين هر يک از ارقام انتخاب شد .ميزان

آسيب وارده به برگهاي مو که به صکورت لککههکاي
سفيد و رنگ پريده ناشي از دسترفتن کلروفيل بود،
اين سطح آسيب با در نظر گرفتن ککل سکطح بکرگ
مو ،به کمک دستگاه اندازهگيري سکطح بکرگ مکدل
 WinDiasاندازهگيري شد .نمونهبرداري در سالهاي
 1384و  1385به صکورت ماهيانکه از خردادمکاه تکا
آبانماه صورت گرفت.
تجزیه و تحلی داد ها
تجزيه و تحليل دادههکا بکا اسکتفاده از روش آنکاليز
واريانس ) (ANOVAبا اسکتفاده از نکرم افکزارSAS
انجام گرديد .براي مقايسکه ميکانگين هکا از آزمکون
 LSDدر سطح احتمال پکنج درصکد اسکتفاده شکد.
جهت نرمالسازي دادههاي به منظور تجزيه آماري
دادههاي حاصل از نمونهبرداري حشرات کامل ،پوره
زنجرکهاي مو و تخم سکالم  ،A. kermanshahبکه
 x  0 / 5و دادههککککاي حاصککککل از درصککککد
پارازيتيسم و درصد خسارت زنجرک مو به Arcsin
 x  0 / 5تبککديل شککدند .همچنککين نککرمافککزار
 EXCELبراي رسم نمودارها بهکار گرفته شد.
نتايج
تغییرات فصلی حشرات کام زنجرک مو روی
نه رقم مختلف مو
منحني تغييرات فصلي جمعيت حشرات کامل طي
سالهاي  1384و  1385در شکل  1ارايه شده
است .حشرات کامل زنجرک مو در هر دو سال از
اواخر فروردين فعال بوده و به تدريج بر ميزان
فعاليت و تراکم آنها روي انواع مختلف ارقام مو
افزوده گرديده به طوري که حداکثر تراکم حشره
کامل زنجرک مو در اواخر خرداد مشاهده شد.
(شکل .)1مقايسه ميانگين تراکم حشرات کامل
 A. kermanshahروي ارقام مختلف مو نشان داد
که تراکم آفت در سال  ،1384بيش از  1/5برابر
تراکم آفت در سال  1385بود (شکل .)1از لحاظ
تراکم حشرات کامل زنجرک مو ،در سالهاي
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 1384و  1385بين ارقام مختلف مو تفاوت معني-
داري در سطح احتمال يک درصد مشاهده شد (به
ترتيب F(8,408)=9.8, P˂0.00001;F(8,672)=19.62,
 .)P˂0.00001حداکثر و حداقل تراکم حشره کامل
در هر دو سال به ترتيب روي ارقام ياقوتي سفيد و
2006

2005

Askari

ياقوتي سياه ديده شد به نحوي که تراکم آفت روي
رقم ياقوتي سفيد در سالهاي  1384و  1385به
ترتيب  2/65و  2/78برابر رقم ياقوتي سياه بود
(شکل .)1
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شکل  -1روند تغييرات فصلي جمعيت حشرات کامل جمعيت زنجرک مو روي نه رقم از ارقام مو در طول سالهاي 1384و
 1385در اصفهان.
Figure 1- Seasonal fluctuations of A. kermanshah adults on nine grape cultivars during 20052006 in Isfahan.

تغییرات فصلی پور زنجرک مو روی نله رقلم
مختلف مو
نتايج تغييرات فصلي در دو سال متکوالي نشکان داد
که فعاليت پکوره هکاي زنجکرک مکو در سکال اول از
اواسط ارديبهشت و در سال دوم از اواسکط خکرداد
ماه شروع شد و به تدريج بر تراکم پکورههکا افکزوده
گرديد و در سال اول در اواخر ارديبهشت و در سال
دوم در اواخر خرداد تراکم پورهها به اوج رسيد ککه
در اين زمانها ،بين ارقام مختلف مو تفاوت معنکي-

داري وجود داشت .از اواخر تيرماه تکا اواخکر فصکل
تراکم پورهها به حداقل ميزان خود رسيد (شکل.)2
از لحاظ تراکم پورههاي زنجرک مکو ،در سکالهکاي
 )F(8,1116)=3.4,و 1385
P˂0.0007( 1384
( )F(8,408)=5, P˂0.00001بين ارقام مختلکف مکو و
در اکثککر هفتککههککاي نمونککهبرداري(بککه ترتيککب
F(17,408)=55.45,

P˂0.00001;F(30,1116)=29.8,
)P˂0.00001تفاوت معنيداري در سکطح احتمکال

پنج درصد مشاهده شد.
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شکل -2روند تغييرات فصلي جمعيت پورههاي جمعيت زنجرک مو روي نه رقم از ارقام مختلف انگور در طول دو سال متوالي
1384و  1385در اصفهان.
Figure 2- Seasonal fluctuations of A. kermanshah nymphs on nine grape cultivars during 2005-2006 in
Isfahan.

همچنين از نظر تراکم پورهها مشخص شد ،بکر
خالف تراکم حشرات کامل و تخم زنجکرک ،تکراکم
پورهها در سال دوم بيشتر از سال اول بود .مقايسکه
ارقام مو از لحاظ تراکم پوره زنجکرک مکو در سکال
 1384نشان داد که ارقام ياقوتي سفيد و کشمشکي
قرمز به ترتيب حداکثر و حداقل تراکم را دارند بکه-
نحوي که تراکم پوره روي يکاقوتي سکفيد 4/2برابکر
کشمشي قرمز بکود .در سکال  1385ارقکام يکاقوتي

سککفيد و کشمشککي سککفيد بککه ترتيککب بيشککترين و
کمترين تراکم پوره را داشتند ،به نحوي که تکراکم
پوره روي ياقوتي سفيد 7/5برابکر کشمشکي سکفيد
بود (شکل .)2
تغییرات فصلی تخم زنجرک مو روی نله رقلم
مختلف مو
فعاليت تخمريزي زنجرک مو در سالهاي  1384و
 1385به ترتيب از دهه اول و دوم ارديبهشت آغکاز
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گرديد و به تدريج با افزايش تراکم حشکرات کامکل
بر تعداد تخم ها افزوده گرديکد و در دهکه اول تيکر
ماه به اوج خود رسيد ،سپس از اواسط تير تا اواسط
شهريور از تعداد تخکم سکالم زنجکرکهکا کاسکته و
نهايتاً اواخر آبکان ( )1384و اواسکط آبکان ()1385
فعاليت تخمريزي زنجرک مو متوقف شد (شکل .)3
مقايسه ميانگين تراکم تخم زنجرک طکي دو سکال
نشان داد ککه تکراکم تخکم در سکال اول تقريبکا دو
برابر تراکم تخم در سال دوم مکيباشکد (شککل .)3
بهطور کلي نشان داده شد که از لحاظ تراکم تخکم
زنجرک مو ،بين هفتههاي مختلف نمونهبکرداري در
سالهاي  )F(23,1836) =60.89, P˂0.00001( 1384و
 )F(30,1116) =40.84, P˂0.00001 ( 1385اخکتالف
معنيداري وجود دارد ،در صورتي که هکي تفکاوت
معنيداري در بين ارقام مو در سال  1384و 1385
ديده نشکد (بکه ترتيکب ;F(8,1836)=2.53, P=0.009
 .)F(8,1116)=1.14, P=0.33با توجکه بکه نتکايج بکين
ارقام مو از نظر تعداد تخم زنجرک ،بيشترين تراکم
تخم زنجرک مکو در دو سکال مطالعکه در دهکه اول
تيرماه ،روي رقم ياقوتي سفيد مشاهده شد ولکي در
اين هفته بين نه رقم مو تفکاوت معنکيداري وجکود
نداشت (شکل.)3
تغییللرات فصلللی درصللد پارازیتیسللم تخللم
زنجرک مو روی نه رقم مختلف مو
اولين تخمهاي پارازيته تقريبا از اواخر ارديبهشکت-
ماه ( 22ارديبهشت  1384و  )1385مشاهده شکد.
کمترين ميزان پارازيتيسم تخم زنجرک مکو در هکر
دو سال در اوايل فصکل (اواخکر ارديبهشکت مکاه) و
بيشترين ميزان آن در اواخر فصل رويشکي (مهکر و
آبان) گزارش گرديد (شکل  .)3به طورکلي ،اگرچکه
در ميزان درصد پارازيتيسم تخم زنجرک مو در هکر
دو سال 1384و  1385بين نه رقم مو تفاوت قابکل
تککوجهي مشککاهده نشککد (بککه ترتيککب F(8,1776)=2,
()P=0.04; F(8,1836)=1.8, P=0.07جدول ،)1امکا در
طول هفتههاي مختلف نمونهبرداري در سکالهکاي
 )F29,1776)=50,و 1385
P˂0.00001( 1384
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( )F(30,1836)=138.2, P˂0.00001اخککتالف معنککي-
داري مشاهده شد (شکل .)3
تغییرات فصلی درصد برگهای آسی

دیلد

ارقام مختلف مو توسط زنجرک مو
در اين مطالعه با توجه به تراکم بسيار باالي زنجکرک
 A. kermanshahنسبت به ساير آفات فعال روي مو،
ميتوان احتمال داد که آسيب غالب توسط اين آفت
ايجاد شده باشد .از لحاظ ميزان درصکد آسکيب بکين
ارقام مختلف مو در دو سکال F(8,120)=6.66, ( 1384
 )P˂0.00001و )F(8,276)=3.75, P=0.0003(1385
در سطح احتمال پنج درصد (جدول  )1و بکين مکاه-
هککککاي انککککدازهگيککککري در سککککال هککککاي 1384
( )F(5,120)=33.3, P˂0.00001و F(4,276)=27.5,(1385
 )P˂0.00001در سطح احتمال يکک درصکد تفکاوت
معنيداري مشاهده شد.
ميانگين کل درصد آسيب وارد شده در سال اول
 1/06برابر سال دوم بود .بيشترين و کمترين درصکد
آسيب برگها توسط زنجرک مو در هکر دو سکال بکه
ترتيککب روي ارقککام يککاقوتي سککفيد و يککاقوتي سککياه
مشاهده شد ،بهنحوي که درصد آسيب روي يکاقوتي
سفيد بيش از  3/5برابر ياقوتي سياه بکود (شککل .)4
همچنين با مقايسه ارقکام مکو در مکاههکاي مختلکف
مشخص شد ککه بيشکترين درصکد آسکيب در سکال
 1384بککدون تفککاوت معنککيدار روي ارقککام سککياه و
عسکري در شهريورماه و در سکال  1385بکا تفکاوت
معنيدار روي ياقوتي سفيد در تيرماه بکود .کمتکرين
ميزان آسيب روي ياقوتي سياه ککه در سکال اول در
خککرداد و در سککال دوم در مهرمککاه مشککاهده شککد
(شکل.)4
بحث
در تحقيق حاضکر بيشکترين تکراکم حشکرات کامکل
زنجرک مو در اواخر خردادماه روي ارقام مختلف مکو
مشاهده شد .در اين رابطه ،نشان داده شده است که
افزايش رطوبکت موجکب بهبکود ترکيبکات تغذيکهاي
شيره گياهي و در نهايکت منجکر بکه افکزايش تکراکم
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دنبال آن ميزان تخمريزي بيشکتر و تکاخير در عمکل
پارازيتوئيدها باشد .در تاکستانهاي اصفهان نيکز اوج
تککراکم پککورههککاي زنجککرک مککو در اواخککر خردادمککاه
گزارش شده بود (.)Latifian et al. 2004

برخي از زنجرکها روي گياهکان مکيشکود (
 .)Koupai et al. 2014در اين پژوهش تکراکم بکاالي
پورهها در سکالهکاي  1384و  1385بکه ترتيکب در
اواخر ارديبهشت و خردادماه مشاهده شکد ککه مکي-
تواند ناشي از جمعيکت بکاالي حشکرات کامکل و بکه
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شکل  -3روند تغييرات فصلي تراکم تخم و درصد پارازيتيسم تخم جمعيت زنجرک مو روي نه رقم از ارقام مو در طول دو
سال متوالي 1384و  1385در اصفهان.
Figure 3- Seasonal fluctuations. of A.kermanshah eggs and percentage of egg parasitism on nine
grape cultivars during 2005-2006 in Isfahan.
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شکل  - 4درصد آسيب زنجرک مو روي نه رقم از ارقام مو در طول دو سال متوالي 1384و  1385در اصفهان
Figure 4- Leaf injury percentage of A. kermanshah on several grape cultivars during 2005-2006 in
Isfahan.

تراکم پورههاي زنجرک مو بر خالف تراکم تخکم
و حشره کامل در سال دوم نسبت به سال اول بيشتر
بود .تفکاوت در روش نمونکهبکرداري در سکال دوم بکا
استفاده از دستگاه مکنده براي نمونهبرداري از پوره-
هاي زنجرک به دليل قدرت مکش باال ايکن دسکتگاه
باعث اين اتفاق شکده اسکت .زيکرا در نمونکهبکرداري
مستقيم پورهها از روي برگ تقريبا نميتکوان پکوره-
هاي بسيار متحرک سنين پنجم و ششم را شکمارش
کرد .همچنين در دهه اول تيرماه بکه دليکل افکزايش
تراکم حشرات کامل ميزان تخمريکزي بکه بيشکترين
ميزان خود رسيد و بعد از اين زمان به دليل روند رو
به افزايش پارازيتيسم و افزايش دما ميزان تخمريزي
کاهش داشت .لطيفيان و همکاران ( Latifian et al.
 )2004نيککز حککداکثر تککراکم تخککم زنجککرک A.

 kermanshahرا در نسل دوم آفت در اواخکر تيکر تکا
اواسککط مککرداد مشککاهده کردنککد .کمتککرين ميککزان
پارازيتيسم تخم زنجرک مکو در اوايکل فصکل (اواخکر
ارديبهشت ماه) و بيشترين ميزان آن در اواخر فصکل
رويشي (مهر و آبکان) گکزارش گرديکد .حسکامي نيکز
ميزان پارازيتيسم نکود درصکدي تخکم زنجکرک A.
kermanshahرا در اواخر فصل گزارش داد ( Hesami
 .)and Seyedoleslami 2004احتماال سردي هکوا در
اواخر فصل منجر شده که پارازيتوئيدها بکراي حفک
جمعيت خود از حداقل تعداد تخم زنجکرک حکداکثر
استفاده را نمکوده و ميکزان پارازيتيسکم خکود را بکه
حداکثر ميزان خکود برسکانند .همچنکين نشکان داده
شد که وجود دشمنان طبيعي در اواخر فصل منجکر
به کاهش تراکم پوره و حشرات کامل آفت ميگکردد
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و در نهايت درصد آسکيب آفکت در اواخکر فصکل بکه
کمترين مقدار خود ميرسد .نتکايج تغييکرات فصکلي
درصد آسيب وارد شده توسط زنجرک مو در طي دو
سال متوالي نشان داد ،درصد آسيب در سکال 1384
بيشتر از سال  1385بود .احتماال ميتواند بکه دليکل
وجود تراکم بيشتر حشرات کامل در سال اول نسبت
به سال دوم به علت مناسب بکودن شکرايط رطکوبتي
(ميزان بارندگي بيشتر در سال  1384نسبت به سال
 )1385باشد .نتايج اين پژوهش نشان داد که ترجيح
زنجککرک مککو  A. kermanshahدر مراحککل مختلککف
رشدونمو خود ،به ارقام مختلف مو متفاوت بکود .بکه-
نحوي که در بين نکه رقکم مکو ،رقکم يکاقوتي سکفيد
بيشترين تعداد پوره و حشره کامل زنجرک مکو را در
طول سالهاي مورد بررسي داشت؛ بنابراين ،اين رقم
با حداکثر تراکم مراحل خسارتزاي آفت ،بيشکترين
درصد آسيب را هم نشان داد .همچنين ارقام ياقوتي
سياه ،کشمشي قرمز وکشمشکي سکفيد ککه حکداقل
جمعيت خسارتزا را داشتند ،جکزو ارقکام بکا درصکد
آسيب پايين زنجکرک بودنکد .لکذا مکيتکوان چنکين
استنباط کرد که بين درصد آسيب و تعداد حشکرات
کامل و پورههاي زنجرکهکاي مکو در ايکن پکژوهش
همبستگي مشخصي وجود دارد .براي مثال گکزارش
شده است که بين ميزان آسيب و تعکداد پکورههکاي
زنجکرک Empoasca fabae (Harris) (Hemiptera:
) Cicadellidaeو & Empoasca kraemeri (Ross
) Moore) (Hemiptera; Cicadellidaeيککک رابطککه
خطکي مثبکت وجکود دارد (.)Murray et al. 2001
همچنين نتايج تحقيکق حاضرنشکان داد ککه درصکد
پارازيتيسم تخم زنجکرک توسکط زنبکور ،A. atomus
ميتواند با ميزان تخمريزي حشره کامکل روي ارقکام
مو ارتباط داشته باشکد؛ زيکرا از نظکر تعکداد تخکم و
درصد پارازيتيسم ،واکنش بين نه رقم يکسان بود .با
توجککه بککه اينکککه شککرايط آزمککايش از جملککه تعککداد
درختچهها از نه رقم مو در چهار بلوک ،تراکم شکاخه
و برگهاي آن و ميزان آبياري آنها يکسان بود ،بايکد
تفاوت حاصل بکين ارقکام مختلکف مکو را بکه صکفات
ژنتيکي ،مورفولوژيک و بيوشيميايي ارقام مو نسکبت

داد .خصوصيات مورفولوژيک گياه ميتوانند با ايجکاد
محکرکهکاي مکککانيکي مثبکت و منفکي در تغذيککه و
تخمريزي حشره نقش داشته باشکند (Munyaneza
) .and Upton 2005تفکاوت در تکراکم پکرز در ارقکام
مختلف مکو نيکز مکيتوانکد يکک عامکل احتمکالي در
ترجيح يا عدم ترجيح زنجرک مو بکه ارقکام مختلکف
باشد .براي مثال ،در ترجيح تخمريکزي زنجکرک E.
 bistreataمشخص شد رقکم  Elviraککه در سکطح
زيرين برگ جزو ارقام بدون پرز محسکوب مکيشکود،
حداکثر ميزان تخم را شامل مکيشکود ( Martinson
 .)and Dennehy 1995همچنين نشان داده شد ککه
پرزهاي برگ مکو بکه ويکژه پرزهکاي برافراشکته روي
رگبرگها ارتباط منفي با نرخ پارازيتيسم Anagrus .
 spدارد بککه نحککوي کککه کککرکهککا مککانع از حرکککت
زنبورهاي ماده پارازيتوئيد روي برگ ميشود( Pavan
 .)and Picotti 2009در برخي مطالعات اشکاره شکده
است که انتخاب گياهان ميزبان ميتوانکد بکر اسکاس
واکنشهاي حشره به ترکيبکات شکيميايي مغکذي و
غيرمغذي گياه انجام گيکرد .بکراي مثکال نشکان داده
شده است که ترکيبات موجود در آوند چوبي ،بهطور
ويژه ميکزان اسکيدآمينههکاي گلوتکامين بکه پکرولين
موجود در ارقکام مکو بکا فراوانکي زنجکرک مکو )(Say
Homalodisca
)(Hemiptera: Cicadellidae
 coagulateدر ارتبککاط اسککت ( Andersen et al.

 .)2005بنابراين با توجه به نتايج بهدست آمده از اين
تحقيککق و بککا در نظککر گککرفتن زمککان وقککوع حککداکثر
خسارت در ماههاي تيکر و شکهريور در طکول هکر دو
سال مطالعه ،توصيه ميشکود اقکدامات کنترلکي الزم
جهککت جلککوگيري از گسککترش زنجککرک مککو A.
 kermanshahدر زمان مناسب انجام گيرد .در ميکان
ارقام مورد بررسکي بکا مطلکوب درنظکر گکرفتن رقکم
ياقوتي سفيد براي جمعيکت زنجکرک مکو ،مکيتکوان
کاشت ساير ارقام بکا کمتکرين درصکد آسکيب ماننکد
ارقام ياقوتي سياه ،کشمشي سفيد و کشمشکي قرمکز
را به جاي ياقوتي سفيد پيشنهاد داد امکا الزم اسکت
پراکنش و ميزان آسيب و خسارت ساير آفکات مهکم
مو نظير کرم خوشهخوار انگور روي ارقام مو مطالعکه
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کمتر به منظکور توليکد ارقکام مقکاوم بکا خصوصکيات
.زراعي مطلوب استفاده کرد

 همچنين ميتکوان.شده در اين تحقيق بررسي شود
از مطالعات ژنتيکي روي ارقام مو با تکرجيح ميزبکاني
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