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 چکیده

روستاهای بابا رییس و میشن با بافت خاک متفاوت و یک باغ بدون  ،آلوده در شهرستان مالیردو باغ انگور در  این پژوهش
هم سن  درخت 15تعداد  آفت، در ایستگاه مذکور زیست شناسیبررسی  آلودگی در ایستگاه انگور مالیر انجام شد. جهت

، ها پورهنر و ماده در هر قفس رها شد. تاریخ ظهور  ی پنج جفت زنجره پوشانده شده و  دار با قفس توری انگور بدون آلودگی
نشان داد،  نتایج .ندبررسی شدها  ها و سوراخ خروجی پوره با شمارش پوستک جمعیت و میزان آلودگی اوج ظهور، تغییرات

. بودرداد ماه اول م مهیها ن خروج پوره خیتار نیاولها یک ماه و  تفریخ تخم ی روز، دوره 11ماده،  ی که میانگین عمر حشره
 یآلودگسبک با بافت خاک ها اوایل مرداد بود. در باغ  و اوج خروج پورهماه اواخر خرداد تا اواخر مرداد  پرواز حشرات کامل

هنگاهی که دمای هوا و  آفت نشان دادی روی بیولوژی یآب و هوا عواملثیر اتو در خاک سنگین بیشتر بود. بررسی  کمتر
ها به اوج  خروج پوره ،سانتیگراد بود ی درجه 34در نیمه اول مرداد بیشترین میزان یعنی خاک  یمتریسانت 30عمق دمای 
ها از  سانتیگراد رسید، خروج پوره ی درجه 408اول خرداد ماه به حدود  یدر نیمه روز -درجهرسید. هنگامی که مجموع  خود 

ها به اوج  سانتیگراد رسید. خروج پوره ی درجه 1342د حدو روز -درجهاول مرداد ماه که مجموع  یخاک شروع و در نیمه
معکوس داشت.  ی مستقیم و با درصد رطوبت نسبی هوا رابطه ی ها از خاک با میزان تبخیر رابطه رسید. اوج خروج پوره خود 
 درصد بود. 78/0و  16/1بابارییس و میشن به ترتیب  ی در منطقهها  تخم سمیتیپارازمیزان 

 .انگور، بیواکولوژی، درجه روز رشد، بافت خاک، پوره کلیدی:های  واژه

 

 مقدمه

یکرری از  Psalmocharias alhageos (Kol.)مررو  ی زنجررره 
هرای کشرور و اسرتان همردان بشرمار       آفات اصلی تاکستان

سراله خسرارت قابرل تروجهی را در منراطق       مره رود و ه می
 بره درختران   مرو  برر  عرالوه  زنجرره  . اینکند می واردآلوده 

 و گالبی گردو، به، انار، آلبالو، هلو، بادام، سیب، نظیر دیگری
(. خسرارت  1346)بابرایی   کنرد  مری  حملره  غیرمثمر درختان
های آن مربوط است که برای مدت  این آفت به پوره یعمده

درختان مو تغذیه کررده و   ی ریشه ی نسبتا طوالنی از شیره
های جوان و ضعیف شدن  باعث کندی یا توقف رشد شاخه

نیرز از طریرق    حشررات کامرل  شروند.   های انگور مری  خوشه
ها  های جوان باعث خشکیدگی آن گذاری روی سرشاخه تخم
مرو بخرش    ی زنجرره (. 1375شود )اسماعیلی و همکاران  می
زندگی خود را درون خاک گذرانده و با  ی ای از چرخه عمده

گلرری باعررث تغییرررات فیزیکرری و     ی ایجرراد کانررال و النرره  
ود. میررزان شرر مورفولرروژیکی قابررل ترروجهی در خرراک مرری 
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ریزی حشرات مراده   خسارت وارده به محصول در اثر تخم
درصد گزارش شده و ایرن   10تا  8ها حدود  روی سرشاخه

مرو مربروط بره     ی زنجرره در حالی است که خسارت اصلی 
باشرد   های درخت مری  های سنین آخر از ریشه پوره ی تغذیه

درصد موجب کاهش عملکرد محصول  90و گاهی اوقات تا 
 (.1346)بابایی  شود می

 سرنین  یهرا  پروره  صورت به را زمستان مو ی زنجره

 عمق و برد می سر به خاک زیر در موی  ریشه روی مختلف

 هرای  خراک  در . اسرت  متفراوت  ریشه عمق به بسته استقرار

 نفوذ خاک زیر سطح متر یک از بیش تا آفت های پوره شنی

 از کامرل  حشررات  همردان،  هروایی  و آب شرایط در .میکنند

 مررداد  اواخرر  ترا  ظهرور  این و شده ظاهرماه  خرداد اواخر

ات  در اسرتان لرسرتان، حشرر    (.1346)بابایی  یابد می ادامه
دوم خررداد مراه در طبیعرت ظراهر شرده و       یکامل از نیمره 

ظهور آن تا اوایل مهر ماه مشاهده شرده اسرت. اوج ظهرور    
ها در طبیعت اواخرر تیرر مراه بروده اسرت )شرکاریان و        آن
 ی زنجره(. مدت زمان الزم برای تفریخ تخم 1375ضوانی ر

هرای سرن    پروره گزارش شده اسرت.  روز   42ا ت 27مو بین 
هرای   یک پس از تفریخ روی خاک افتراده و از محرل شرکا    

ها به  کنند. این پوره موجود در خاک به داخل زمین نفوذ می
محض یرافتن ریشره، روی آن مسرتقر شرده و تمرام دوران      

برنرد.   زندگی را در خاک همان محدوده به سرر مری  تغذیه و 
 50انرد بریش از    هرا مشراهده شرده    حداکثر عمقری کره پروره   
های  های سن یک تا رسیدن به ریشه سانتیمتر نبوده و پوره

درصد را متحمل  95میزبان تلفات بسیار سنگینی در حدود 
مو دگردیسری نراقد دارد. ایرن حشرره      ی شوند. زنجره می

ی سرن اول تغذیره   هرا  پروره گی است.  پوره دارای چهار سن
های فرعری گیراه    ندارند ولی پوره سن دو مستقیما به ریشه

میزبان چسبیده و فاقد محفظره و النره اسرت در حرالی کره      
های سنین سه و چهار در اطرا  ریشه و محل فعالیت  پوره

گیراه   ی ریشره  ی هرایی را تشرکیل داده و از شریره    خود النه
ریشره در آن   ی کنند، پرس از اتمرام شریره    میزبان تغذیه می

کننرد   دیگری تعبیه کرده و از آن استفاده مری  ی قسمت، النه
 چهرار مو  ی(. طول مدت یک نسل کامل زنجره1346)بابایی 

گری آنهرا، در داخرل     سال است و تمامی سنین پروره  هفتتا 
شرود. لرذا همره سراله تعرداد زیرادی پروره         خاک سپری می

باشرند.   بوده و در حال فعالیرت مری   زنجره در خاک موجود
هرای خراک در    در ویژگی مالحظهبدیهی است تغییرات قابل 

ها اجتناب ناپذیر اسرت و از طرفری برخری     نتیجه این فعالیت
تواند برر شردت و کیفیرت فعالیرت ایرن       خاک می هایویژگی

علیررغم فعالیرت    (.1981زنجره در خاک مؤثر باشرد )هرول   
اثرات قابل توجه آنها، تحقیقات  های زنجره در خاک و پوره

خاک بر فعالیت آنهرا در  های ویژگیموجود در زمینه تأثیر 
دهد کره   جهان بسیار اندک است. تحقیقات موجود نشان می

هرای زنجرره در    های خاک بر فعالیت پروره  برخی از ویژگی
  .خاک مؤثر است

های انجرام شرده توسرط قربرانی و همکراران       سیربر
 ه اسررت کرره نشرران داد (1963)هرروگی و پاسرری  و  (1387)

 تحرت ای  قابرل مالحظره   در خاک بره طرور   ها زنجره تیفعال
بافت خراک، نروع مرواد،     مانند خاک های ویژگیبرخی  تاثیر

پوشش گیاهی، جرم مخصوص ظراهری و برخری دیگرر از    
عمرق   همچنرین  ،قررار دارد خصوصیات فیزیکی و شیمیایی 

 عوامرل محردود کننرده   و سایر  شهی، تراکم رشهیگسترش ر
 جملره عوامرل مروثر برر شردت      از خراک  افتبو  لیدر پروف
 های مورد مطالعه بودند.   در خاک ها زنجره تیفعال

درصد فراوانی زنبورهای پارازیتوییرد تخرم از جرنس    
Oligosita sp.  درصد برآورد شده است )امرامی و  6حدود ./
(. بررسرری بیواکولرروژی آفررت و شررناخت   1383همکرراران 
زندگی و تأثیر عوامل زنده و غیر زنده برر فعالیرت    ی چرخه

مدیریت مورد تواند راهکارهای جدیدی را در  این حشره می
مو ارائه نماید. راهکارهای مبتنی برر   ی تلفیقی کنترل زنجره

تواند باعث کاهش میزان خسارت  مطالعات بیواکولوژیک می
توجرره برره اهمیررت محصررول  بررالررذا و جمعیرت آفررت گررردد.  

انگرروردر سررطح اسررتان و برره ویررژه شهرسررتان مالیررر و    
ایرن   ،خسارت بسیار زیاد این آفرت در تاکسرتانهای منطقره   

 :اجرا درآمد یهلپروژه با اهدا  زیر به مرح
 های انگور. مو در باغ ی بررسی زیست شناسی زنجره -
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در  یمحیطرر ی بررسرری تررأثیر عوامررل زنررده و غیررر زنررده -
 مو. ی و یا افزایش جمعیت زنجره کاهش

زیسررتی، طررول  ی تعیررین زمرران دقیررق ظهررور هررر مرحلرره -
زندگی و رونرد تغییررات جمعیرت آفرت در شررایط       ی دوره
 یی با توجه به فنولوژی درخت مو.صحرا

 
 ها مواد و روش

و بره مردت چهرار سرال در      1390این تحقیق از سرال  
تغییررات   شهرستان مالیر اجرا گردید. بره منظرور بررسری   

دو براغ انگرور در شهرسرتان مالیرر،      مرو  ی جمعیت زنجرره 
روستای بابارئیس دارای خراک برا بافرت نسربتا سرنگین و      

مطالعات  ی بر اساس نقشهمیشن با بافت خاک نسبتا سبک )
کره از منراطق    ی(کارشناسر  یینها رمنطقه و نظ یخاکشناس

 یخراب انت یها . باغمو بودند، انتخاب شدند ی آلوده به زنجره
( و سرن درختران   دانره  یبر  دیاز نظر نوع رقرم )کشرمش سرف   

بودند. هر ساله در دو باغ مورد نظرر  از  ساله  15 و یکسان
 15اواسط اردیبهشت تا اواخر شهریور ماه بره فاصرله هرر    

پورگی سرن آخرر    ی روز یک بار نسبت به ثبت تعداد پوسته
)زیرا تنها سن آخر پورگی از خاک خارج میشوند( و تعرداد  
سوراخ موجود در قسمت سایه انداز درختران تعیرین شرده    
اقدام گردید. از اواخر خررداد ترا شرهریور نیرز طبرق روش      

 25( در دو نوبرت بره فواصرل    1394محمدی و همکاران ) گل
شرده  هرای آلروده و تخرم ریرزی      روز یک بار تعرداد شراخه  
 .شمارش و ثبت گردید

 

 بررسی زیست شناسی آفت در شرایط باغ
برررای ایررن منظررور برراغ ایسررتگاه تحقیقررات انگررور در  

جنوبی شهرستان مالیر با بافت خاک نسبتا سنگین  ی حومه
درخرت مرو در    15و عاری از آلودگی انتخاب گردید. تعرداد  

از  مو انتخاب و هر کردام  ی باغ انگور فاقد آلودگی به زنجره
مترر    1×1×5/1درختان توسط یک قفس توری دار به ابعراد  

نرر   ی پوشانده شدند. سپس داخل هر قفس پنج جفت حشره
و مادة زنجره رهاسازی شدند. در ادامه نسبت بره بررسری   

ریرزی،   تخرم  ی ریرزی، دوره  قبل از تخرم  ی و ثبت طول دوره
ریزی و مرگ حشرات کامل نرر و مراده    پس از تخم ی دوره
هرای نصرب شرده روی     م شد. در طول چهار سال قفرس اقدا

سال سوم نسربت بره    ماهدرختان مو ثابت بود. در شهریور
متررر در داخررل  سررانتی 50×50×50حفررر پروفیررل برره ابعرراد 

مو شمارش و  یهای زنجره ها اقدام شد. و تعداد پوره قفس
 سن پورگی آنها تعیین شد. 

توسرط  های گذاشته شده  به منظور بررسی تعداد تخم
 10تعرداد  هرا، در منراطق آلروده     حشره و درصد تفریخ تخم

درخرت کره هرر کردام دارای تعردادی شراخه آلروده بودنرد،         
های دارای شرکا    برداری از شاخه انتخاب و اقدام به نمونه

ها به آزمایشگاه منتقل و بعرد   ریزی گردید. سپس نمونه تخم
هرا   تخمریزی روی هر ساقه، تعداد  از ثبت تعداد شکا  تخم
 -برررا اسرررتفاده از اسرررتریوریرررزی  در هرررر شرررکا  تخرررم

هرا جهرت بررسری     سپس نمونره میکروسکوپ شمارش شد. 
ها داخل دسیکاتور بردلیل شرفا  برودن و     میزان تفریخ تخم

ارچه با رنگ پدیدن کامل محتویات داخل آن روی یک قطعه 
و جلروگیری از   هرا  پورهتیره و پرزدار جهت تشخید بهتر 

هرا و   ار گرفتنرد. بعرد از شرروع تفرریخ تخرم     حرکت آنها قرر 
های خروجی بصورت روزانره تعرداد    اولین پوره ی مشاهده

ی شمارش شده پاک ها پورهآنها شمارش و سطح پارچه از 
می گردید. همچنین در این مرحله تعرداد تخمهرای پارازیتره    
شده نیز شمارش وبررسی شدند. همچنین به منظور تعیرین  

شراخه آلروده بره     20ر طبیعت، تعداد ها د درصد تفریخ تخم
تخم در باغ انتخراب و نسربت بره محصرور کرردن آنهرا در       

ای اقردام گردیرد )قفرس سریمی      سیمی شاخه  داخل یک قفس
سرانتیمتر   50و طرول   10ای به قطرر   شامل توری لوله شده

های آلوده بود(. تعداد پوره خارج شده از داخرل   دور شاخه
و ثبت شد. در طرول سرال    هر شاخه آلوده به تخم شمارش

چهارم در فواصل اردیبهشت ماه تا تیر ماه نسبت بره ثبرت   
هرای شرفیرگی و تعرداد سروراخ موجرود در قسرمت        پوسته

روز یکبرار   15سایه انداز هر یک از درختان به فاصرله هرر   
 اقدام گردید.  
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مزو در   ی بررسی میززان آلزودگی موسزتانها بزه زنجزره     
 مناطق مختلف استان 

به اطالعات کسرب شرده از مراکرز خردمات و     با توجه 
آلوده به این آفت انتخاب و  یدو منطقه ،حفظ نباتات استان

عردد درخرت انگرور     10در هر منطقه سه براغ و از هرر براغ    
شرفیرگی،   ی انتخاب و پای هر درخت از نظر تعرداد پوسرته  

آلوده شمارش و ثبت  ی سوراخ خروجی پوره، تعداد شاخه
از اواخر خرداد تا اواخر شهریور در  ،عددر مرحله بگردید. 

روز یکبرار نسربت بره ثبرت تعرداد       25دو نوبت به فواصرل  
های بره   با دادهریزی شده اقدام شد.  های آلوده و تخم شاخه

دست آمرده، درصرد آلرودگی در هرر منطقره و بافرت خراک        
 مشخد شد.  

 
 بررسی وضعیت دشمنان طبیعی

در باغرات   حشرات کامل زمانی که زنجره هرای برال   
تعدادی با استفاده از تور حشره گیرری شرکار    ،فعال بودند

کامرل   یعدد حشره 20شدند سپس به طور تصادفی تعداد 
از هر منطقه انتخاب و از نظرر آلرودگی بره عوامرل قرارچی،      

 قررار  باکتریائی و سرایر عوامرل بیولوژیرک مرورد بررسری     
گرفتند. به منظور بررسی و شناسرایی دشرمنان طبیعری در    
مراحل پرورگی در زمران بیرل زدن پرای درختران، تعردادی       

مرده و مشکوک به بیمراری   ی زنده و همچنین پوره ی پوره
 20نکوبراتور در دمرای   اجمع آوری و در آزمایشگاه داخرل  

درصرد نگهرداری و    80سانتیگراد و رطوبت نسبی  ی درجه
هرای   زا و پارازیرت  اسازی این عوامرل بیمراری  نسبت به جد

در  یدشرمنان طبیعر   احتمالی اقدام گردید. بررای شناسرایی  
آلوده از دو منطقره   یعدد شاخه 30نیز تعداد  تخم ی مرحله

بره   ،که هر شاخه دارای دو شکا  تخم ریزی بزرگ بودنرد 
هرای داخرل هرر     طور تصادفی نمونه برداری و تعرداد تخرم  

ها به داخل اتاقرک رشرد    سپس نمونه شکا  شمارش شدند
منتقل شده و در دسیکاتور و در شرایط تاریکی و در دمای 

درصرد آنکوبره    80سانتیگراد و رطوبت نسربی   ی درجه 20
زای احتمرالی   هرا و عوامرل بیمراری    شدند تا وجود پارازیرت 

روی آنها مشخد گردد و یاداشت بررداری الزم بره عمرل    

سرنین   یمررده  ی عدد پوره 100بعد تعداد  ی در مرحله آمد.
برره  NAو  PDAمختلررف از هررر منطقرره روی محرریط کشررت 

آثار رشرد عوامرل قرارچی یرا باکتریرائی       ی منظور مشاهده
 بیماریزا روی آنها کشت داده شدند.

 
 بررسی تاثیر شرایط آب و هوائی

به منظور بررسی تأثیر شرایط آب و هوائی برر روی  
زیسررت شناسرری و اکولرروژی حشررره، از آمررار روزانرره      

کره  کلیمراتولوژی منطقره    -نزدیکترین ایسرتگاه هواشناسری  
 100اعماق مختلف خراک )صرفر ترا     یهوا، دما یشامل دما

 ، اسرت  ریر و تبخ یبارندگ زانیم ،ی(، رطوبت نسبیمتریسانت
 استفاده شد.

 روزهررای رشررد -درجرره ،هررا اسررتفاده از ایررن دادهبررا 
(GDDs)     محاسرربه و منحنرری مربوطرره و همچنررین منحنرری

سانتیمتری خاک و دمای هروا رسرم    30میانگین دمای عمق 
 گردید.  

 
  درخت انگور کثبت مراحل فنولوژی

اثرر را   بیشترین حرارتی اقلیمی، رژیم عوامل در میان
ها با استفاده از  بررسینموگیاه دارد. در این بخش از  روی

 ی مراحل مختلرف رشردی انگرور در یرک دوره     ،منابع معتبر
هرا ترا پیرری و ریرزش      خواب جوانره  ی هفت ماهه از مرحله

حرارت بر  روز -درجهبرگها یادداشت گردید. سپس میزان 
 یبندی آمار هواشناسی منطقه برای هر مرحلره  اساس جمع

نکرره در ایررن رشرردی محاسرربه و ثبررت شررد. بررا توجرره برره ای
برای  نیبنابرابررسیها دمای پایه برای انگور مشخد بود، 

گرمرا   چه مقردار رشد  از متوالی ی در هر مرحله تعیین اینکه
برای مراحل مختلرف   روز –بصورت واحد حرارت یا درجه

مررؤثر و از دمررای اسررت، از روش مجمرروع  فنولوژیررک الزم
 زمران  مردت  بره  توجره  مربوطه استفاده شد. بدون ی رابطه

رشرد،   ی مرحلره از دوره  هرر  بره  رسریدن  مورد نیاز بررای 
مقردار   رسرد کره   مری  از نمرو  ای مرحلره  بره  گیراه  یک زمانی

بنابراین در فاصله برین دو   .حرارت دریافت نماید مشخصی
معمروال   که معین مقدار گرمای متوالی رشدی، یک ی مرحله



45                                                                                                      ...                              بررسی بیواکولوژی زنجره مو

 .شرده الزم اسرت   روز بیان یا درجه واحد حرارت بصورت
 مجمروع  بره صرورت   کره  حرارتری  منظور از ضررائب  بدین
مقردار   دادن انرد، بررای نشران    شرده  هرا بیران   حرارت درجه
 مراحرل  برین  و فواصرل  مراحرل  گذراندن برای الزم حرارت

 درجره  بنردی  جمرع  بررای  .اسرت  فنولوژیک، اسرتفاده شرده  
 عبارتنرد از مجمروع   وجود دارد کره  اصلی دو روش حرارت

 فعال.دمای مؤثر و مجموع دمای 
 

  مجموع دمای مؤثر
 هرای  حررارت  درجره  ، مجمروع شامل دمای مؤثر مجموع 

 یعبرارت از نقطره   آسرتانه  ایرن  کره  ،است بیشتر از آستانه
است که ایرن میرزان بررای درخرت      گیاه حیاتی صفر فعالیت

از آمررار  ی سررانتیگراد میباشررد. درحرره 10انگررور حرردود  
 مجموعهواشناسی ایستگاه کلیماتولوژی منطقه برای تعیین 

و  GDD استفاده شد، برای ایرن کرار از مقیراس    دمای مؤثر
 زیر استفاده شد.   یرابطه

GDD = (Tmax + Tmin) / 2 ) - Tbase 

Tbase (Grape vine) = 10˚C 
و  = درجره حررارت حرداقل    minT، = درجه حرارت حداکثر maxT  در این رابطه 

baseT  است. )صفر گیاه(= دمای پایه 

 
 مجموع دمای فعال

مقرادیر   یفعال، کلیه های حرارت درجه بندی جمع برای  
 ایرام  پایره در طری   دمرای  کسررکردن  روزانه بدون دماهای
 شوند. می یکدیگرجمع با فعال رویش
مروثر اسرتفاده   دمای  مجموعدر این بررسی از سیستم  

گردید. بنابراین اول بهار تا اواخر پائیز با بازدید متوالی دو 
بار در هفته در باغ ایستگاه تحقیقرات انگرور مالیرر مراحرل     

 یعنری  مثبرت  دماهرای و   فنولوژیک درخت انگور ثبت گردید
رشررد انگررور محاسرربه و   روز -درجرره  بیشررتر از آسررتانه

   همبستگی آن با فعالیت آفت مورد بررسی قرار گرفت،
 یتعداد سوراخ خروجر  نیب ی رابطه نییدر تعها این داده 
و همچنین  انگور درختان رشد روز -درجه زانیها و م پوره

هرا برا    پروره  یخروجر  یهرا  تعرداد سروراخ   یبررسی رابطه
خراک اطررا     یمترر  یسرانت  30رشد در عمرق   روز -درجه

مردیریت تلفیقرری   یتردوین برنامره   درو در نهایرت  درختران  
   مو مورد استفاده قرار گرفت. ی زنجره

 
 بررسی میزان آلودگی ارقام مهم انگور منطقه

در ایررن بخررش از بررسرری ارقررام رایررج منطقرره ماننررد 
دانرره، فخررری، عسررگری و شرراهانی در   کشررمش سررفید برری

هرا )تعرداد    های آلوده از لحاظ میزان آلرودگی سرشراخه   باغ
 گرفتند.د ارزیابی و مقایسه قرار شکا  تخم ریزی( مور

 
 نتایج و بحث

 بررسی بیولوژی آفت  
نرر و مراده در    ی رها سازی پرنج جفرت زنجرره   نتایج 

نشران داده شرده اسرت.     1هرای تروری دار در جردول     قفس
قفس مشاهده گردیرد. هرم    15از   ریزی تنها در دو قفستخم

چنین در هر قفس تخم ریرزی تنهرا روی دو شراخه و روی    
عدد  10هر شاخه تنها یک شکا  تخم ریزی حاوی حداکثر 

هرر شراخه    یرو یزیر تخم یها تعداد شکا  تخم دیده شد.
نسربت بره   داخرل هرر شرکا      یهرا  تخرم  تعرداد  نیو هم چن
رسری قررار   ی کره مرورد بر  عر یطب طیشررا در آلوده  یباغها
و از این نظر بسیار ضرعیف و   داشت یادیزتفاوت  ،گرفتند

مرداد مراه سرال    های بررسیدر  .رسید کم تعداد به نظر می
برال  و   ی تعردادی زنجرره   15و  7هرای شرماره    در قفس 93

 (.1گی مشاهده و شمارش گردید )جدول  پوستک پوره
 

 مو ی جمعیت زنجره تغییراتبررسی 
مرو   ی نوسانات و فراوانی جمعیت زنجرره نتایج بررسی  

های مختلرف، از سرال    در خاکهایی با بافت متفاوت و تاریخ
در دو برراغ محررل اجرررای پررروژه در   1392تررا سررال  1390
هرای   . تعرداد سروراخ  نرد ا نشران داده شرده   8ترا   1های  شکل

هرای   هرا از خراک و همچنرین تعرداد پوسرتک      خروجی پروره 
نسبت بره   1392در سال پورگی شمارش شده پای درختان 
هرای پرورگی در    پوسرتک دو سال گذشته بیشتر بود. تعرداد  

این سال نیز مانند سرالهای گذشرته بسریار کمترر از تعرداد      
 ها بود. های خروجی پوره سوراخ
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 .1393تا  1390 ايستگاه انگور مالير سال دار یتور های قفس در کامل ی  حشره یزندگ یدوره یبررس -1جدول 

شماره 

 قفس
ی رها ساز خيتار

نر و  یها زنجره

 ماده

شروع  خيتار

 یزير تخم

 خيتار

 تخم پايان

 یزير

 مرگ خيتار

 نيآخر

 حشرات

تعداد 

شکاف تخم 

  یزير

تعداد 

 تخم

در هر 

  شکاف

 خروج خيتار

از  ها پوره

 تخم

تاريخ خروج 

ها از  پوره

 خاک

تعداد زنجره 

بالغ يا 

پوستک 

 گی پوره

7 2/4/90 5/4/90 10/4/90 12/4/90 2 10 8/5/90 2/5/93 4 

15 2/4/90 4/4/90 12/4/90 13/4/90 2 10 10/5/90 10/5/93 3 

 

  
مو در باغ آلوده با بافت  ی فراوانی و تغییرات جمعیت زنجره -2شکل 

 .1390 خاک شنی )روستای میشن( سال
مو در بااغ آلاوده باا     ی فراوانی و تغییرات جمعیت زنجره -1شکل 

 .1390بافت خاک رسی )روستای بابا رئیس( سال 

 

  

مو در باغ آلوده با بافت  ی فراوانی و تغییرات جمعیت زنجره -4شکل 

 .1391خاک شنی )روستای میشن( سال 

مو در بااغ آلاوده باا     ی فراوانی و تغییرات جمعیت زنجره -3شکل 

 .1391)روستای بابا رئیس( سال  بافت خاک رسی
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هرا روی ده   با توجه به ایرن نترایج یادداشرت بررداری    

درخت در دو منطقه و در دو بافت خاک متفراوت نشران داد   
های پرورگی در   ها از خاک و پوستک که حداکثر خروج پوره

و  1390مرداد ماه صورت گرفته است، کره برا نترایج سرال     
های خروجی و هم چنرین   سوراخانطباق داشت. تعداد  1391

هرای   های پورگی در این سال بیشرتر از سرال   تعداد پوستک
 ی برنامهاجرای گذشته بود که یکی از دالیل این مسئله عدم 

توانرد   در باغهای تحرت بررسری مری    ی مو مبارزه با زنجره
   باشد.

 

  
و روند  یمتریسانت 30خاک در عمق  یدما راتییروند تغ -7شکل 

 .مو از خاک ی زنجره یها خروج پوره
 .و رطوبت نسبی هوا در طول سال دما میانگین چهار ساله راتییروند تغ -8شکل 

 
مزو در   ی بررسی میززان آلزودگی موسزتانها بزه زنجزره     

 مناطق مختلف استان 
توجه به اطالعات کسرب شرده از مراکرز خردمات و     با 

آلوده به این آفت انتخراب و   ی حفظ نباتات استان دو منطقه
عردد درخرت انگرور     10در هر منطقه سه براغ و از هرر براغ    

شرفیرگی،   ی انتخاب و پای هر درخت از نظر تعرداد پوسرته  

آلوده شمارش و ثبت  ی سوراخ خروجی پوره، تعداد شاخه
های به دسرت آمرده، درصرد آلرودگی در هرر       هگردید. با داد

منطقرره و بافررت خرراک مشررخد شررد. نتررایج ایررن بخررش از  
 .ندانشان داده شده 10و  9های شماره  ها در شکل بررسی
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 روزهای سال

 میانگین رطوبت ساالنه
 میانگین دمای ساالنه

  

مو در باغ آلوده با بافت  ی فراوانی و تغییرات جمعیت زنجره -6شکل 

 .1392خاک شنی )روستای میشن( سال 

مو در باغ آلاوده باا    ی فراوانی و تغییرات  جمعیت زنجره -5شکل 

 .1392سال )روستای بابا رئیس(  بافت خاک رسی
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مو در دو منطقه بر اساس  ی مقايسه نوسان جمعیت زنجره -9شکل 

 .ها تعداد سوراخ خروجی پوره

مو در دومنطقه بر  ی مقايسه میانگین نوسان جمعیت زنجره -10شکل 

 .ها اساس تعداد پوستک پوره
 

 ی پزوره  فعالیزت  خاك بر بافت فیزیکی هایویژگی تاثیر
 مو ی زنجره

مررو در  ی نتررایج بررسرری فراوانرری جمعیررت زنجررره  
نشران داده   10ترا   1هرای شرماره    بافتهای متفاوت در شکل

های آلروده   مو در باغ ی است. نوسانات جمعیت زنجرهشده 
با بافت خاک رسی )روستای بابرا رئریس( و براغ آلروده برا      

 اند.   بافت خاک شنی )روستای میشن( با هم مقایسه شده
بابرارئیس برا    ی هرا نشران داد کره منطقره     نتایج بررسری  

هرای بررسری    بیشترین شکا  تخم ریزی روی کرل شراخه  
رین متوسط تخم در شکافها، نسبت به شده و همچنین بیشت

مناطق میشن و جوراب از آلودگی بیشرتر برخروردار برود.    
هرای سرنین مختلرف در     این موضوع در بررسی تعداد پوره

هر متر مربع در هنگام بیل زدن پای درختان به خوبی خود 
های خشرکیده در اثرر    داد. همچنین تعداد شاخه را نشان می

یر مناطق بیشتر برود. در مجمروع   تخم ریزی آفت نیز از سا
در مقایسه دو منطقه در این سال روستای میشرن برا بافرت    
 خاک سبک آلودگی کمتری نسبت به سایر مناطق نشان داد.

 

 میزان آلودگی ارقام مهم  
دانه، فخری،  ارقام انگور منطقه مانند کشمش سفید بی

عسگری و شاهانی در مناطق تحت بررسی از لحاظ میرزان  
، و تفراوت  ها مورد مقایسره قررار گرفتنرد    ی سرشاخهآلودگ

در آلرودگی  به طروری کره   داری بین آنها مشاهده شد  معنی
بیشترین میزان ولی در ارقام فخری، کشرمش  رقم عسکری 

 P ،51=df=01/0دانه و یاقوتی به طور معنی داری ) سفید بی

 یابد.   ( کاهش میF=72/36و  
مشراهده شرده    هرای پرورگی    در مقایسه تعداد پوستک

تعرررداد ( و F=14/45و   P ،51=df=01/0در هرررر درخرررت )
( نیرز  F=03/12و   P ،51=df=01/0) سوراخ خروجری پروره  

 وضعیت ارقام به همین ترتیب بود.
نتررایج نشرران داد بیشررترین درصررد آلررودگی برره ترتیررب 
مربوط به ارقام عسگری، فخری، کشمش سرفید بری دانره و    

از آن رقم فخری باالترین شاهانی بود. رقم عسگری و پس 
ند. ایرن دو رقرم برا    دمیزان آلودگی رو به خود اختصاص دا

هم در یک گروه آماری جدا گانه نسبت به سایر ارقام قررار  
گرفتنررد. رقررم یرراقوتی کمترررین آلررودگی را نشرران داد و برره 
تنهایی در یک گروه جداگانه قرار گرفرت. رقرم کشرمش بری     

ین آلودگی را دارا بود، نیرز  دانه که پس از رقم یاقوتی کمتر
 به تنهایی نسبت به سایر ارقرام در یرک گرروه قررار گرفرت     

در مورد مقاومت نسربی ارقرام   با توجه به نتایج  .(6)جدول 
هرای بیشرتر پیشرنهاد مری      انگور در برابر این آفت بررسری 

   شود.
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 .در باغ منطقه بابارئیس شهرستان ماليرمو  ی خطای استاندارد( به آفت زنجره  ±میزان آلودگی ارقام مختلف انگور )میانگین  -2جدول 

 رقم
تعداد درختان 

 مورد بررسی

تعداد سوراخ خروجی پوره 

 میانگین±  خطای استاندارد

 تعداد پوستک پورگی

 میانگین±  خطای استاندارد 

 دهتعداد شاخه تخم ريزی ش

 میانگین±  خطای استاندارد

 ±5680/0 14 عسکری
a 31 521/0± 

a 17 321/0± a 12 

 b 27  392/0± ±563/0 12 فخری
 ab 15 303/0± 

ab 11  

 ±577/0 16 دانه کشمش سفید بی
b 26 389/0± 

b 14  369/0± 
b 10 

 ±610/0 13 ياقوتی
c 21 348/0± 

b 14 366/0± 
c 7 

 .ردیف و ستون نشان از فقدان اختالف معنی دار داردوجود حروف مشابه در هر * 

 

  یدشمنان طبیع یو شناسای یجمع آور
هرای برال     های شکار شده از زنجره در بررسی نمونه

زای قارچی و باکتریائی  هیچ گونه پارازیت یا عوامل بیماری
مشاهده نشد. ولی در بررسی میزان پارازیتیسرم تخمهرا از   

هرای تحرت بررسری در     تخم مربوط به نمونه 1120مجموع 
عردد زنبرور خرارج شرد. نترایج       17شرایط آزمایشگاه، تنها 

 ی نشرران داد کرره درصررد پارازیتیسررم تخمهررا در منطقرره    
درصرد   78/0میشن  ی درصد و منطقه 16/1بابارئیس برابر 

بود. در این مرحله تنهرا یرک گونره زنبرور پارازیرت از براال       
 Trichogrammatidaeو خررررانواده  Chalcidoideaخررررانواده 

بابررایی  هررای بررسرریمشرراهده و شناسررائی گردیررد. نتررایج 
( در منررراطق مختلرررف حررراکی از  1380( و امرررامی )1346)

پارازیتیسم درصدی از تخمها توسط زنبورهای مربوط بره  
مرده سنین  ی عدد پوره 100باشد. از تعداد  این خانواده می

 NAو  PDAوی محرریط کشررت مختلررف از هررر منطقرره کرره ر
کشت داده شدند، آثاری از رشد عوامل قارچی یا باکتریائی 

هرا   زائی ایرن عوامرل روی پروره    که حاکی از فعالیت بیماری
 باشد، مشاهده نشد. 

 
 
 
 

 بررسی تاثیر شرایط آب و هوائی 
ترررین ایسررتگاه  بررا توجرره برره آمررار روزانرره نزدیررک  

دمای هروا و دمرای اعمراق     ،هواشناسی کلیماتولوژی منطقه
مختلف خاک، رطوبت نسبی، میزان بارندگی و تبخیر جهرت  

( و رسررم منحنرری GDD) روز رشررد –محاسرربه روز درجرره 
مربوطه برای انگور استفاده گردیرد. رونرد تغییررات دمرا و     

های مختلف خاک به ویرژه   رطوبت نسبی هوا و دما در عمق
سرانتیمتری   30منحنی تغییرات میانگین درجه حرارت عمق 

ها در این عمق فعالیت داشتند،  خاک که بیشترین تعداد پوره
هرای   ها از خاک در شرکل  زمان خروج و روند جمعیت پوره

ارایه گردیده است. نتایج بررسی مطابقت مجمروع   17تا  12
 ی های زنجرره  روز رشد انگور با روند فعالیت پوره -درجه

انگور بر اساس  رشد روز -مو نشان داد، هنگامی که درجه
در  بیشرتر از آسرتانه   مثبرت  روزهای رشرد  -مجموع درجه

سانتیگراد رسید  ی درجه 408نیمه اول خرداد ماه به حدود 
اول مرداد مراه و   ی ها از خاک شروع و در نیمه خروج پوره

 ی درجه 1342روز رشد به حدود  -زمانی که مجموع درجه
بره اوج خرود    ها از خراک نیرز   سانتیگراد رسید، خروج پوره

مستقیم با میزان  ی ها از خاک رابطه رسید. اوج خروج پوره 
معکوس با درصد رطوبرت نسربی هروا در     ی تبخیر و رابطه
 فعالیت آفت در سطح تاکستانها نشان داد. ی طول دوره
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از تجمعی سالیانه ايستگاه مالير رشدهای  روز -درجهروند  -12شکل 

 .(1390-93اول فروردين تا پايان آبان ماه در چهار سال )

تجمعی  رشدهای روز -درجهساله روند  4میانگین  -13شکل 

 .ايستگاه مالير از اول فروردين تا پايان آبان ماه

 

 
 

روند تغییرات دمای خاک در عمق های ساله  4 نیانگمی -14شکل 

 .مو ی فعالیت زنجرهمختلف در طول دوره رشد درختان انگور و 

 30ساله روند تغییرات دمای خاک در عمق  4میانگین  -15شکل 

 ی سانتیمتری خاک در طول دوره رشد درختان انگور و فعالیت زنجره

 .مو

  
 یمتریسانت 30خاک در عمق  یدماجمعیت پوره با روند  راتییتغ -16شکل 

 .مو ی زنجره تیدر طول دوره رشد درختان انگور و فعال
در طول دوره ( روند تبخیرمنطقه 90-93ساله ) 4میانگین  -17شکل 

 .مو ی زنجره تیرشد درختان انگور و فعال
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 ثبت مراحل فنولوژی درخت انگور 
رشرد   بیشرتر از آسرتانه   یعنری  مثبرت  دماهایمجموع 

محاسرربه و در طرری مراحررل رشررد انگررور    (C10°) انگررور
همبستگی آن با فعالیت آفت مورد بررسی قرار گرفت، و در 

انگرور رقرم کشرمش     کیوقوع مراحل مختلف فنولوژنهایت 
تعیرین گردیرد    در منطقه مو ی زنجره تیدانه با فعال یب دیسف

نشران داده شرده    13 و 12هرای شرماره    که نتایج در شرکل 
 یخروجر  یتعداد سوراخ هرا  نیب تغییرات روند جینتا است.
مترری خراک    سانتی 30در عمق  با افزایش روند دماها  پوره

   در شکلدر روستاهای مورد مطالعه درختان اطرا  ریشه 
بررر اسرراس داده هررای  نشرران داده شررده اسررت. 16ه شررمار

ها مصاد  با زمانی است که  بدست آمده اوج جمعیت پوره

 ی درجره  34سرانتیمتری خراک بره     30در عمق  دمامیانگین 
 سیوس میرسد.  سل

 یخروجر  یهرا  تعرداد سروراخ   نیبر که نشان داد  جینتا
مترری   سرانتی  30در عمرق  آنها  رشد روز -درجهها با  پوره

 یهمبسرتگ متفراوت  خراک   بافت دودرختان در خاک اطرا  
در خاک با بافت نسبتا ( R2) نییتب بیضر شت.وجود داباال 

در خاک با بافرت نسربتا سرنگین برابرر      و 98/0سبک برابر 
 یتعررداد سرروراخ هررا  نیبرر. (18شررماره   شررکل)بررود  99/0

ی همبسرتگ  نیز ها با عملکرد محصول درختان پوره یخروج
93/0R) باال

2
نترایج مربروط بره روسرتای     . شرت وجرود دا  (=

  .نشان داده شده است 19شماره   میشن در شکل

 

  
ها با  تعداد سوراخ خروجی پورهمعادله رگرسیون  -19شکل

 .عملکرد محصول درختان مو

ها در  تعداد سوراخ خروجی پورهمعادله رگرسیون  -18شکل

 .بافت خاک متفاوت

 

 پررژوهش، ایررن از آمررده بدسررت اطالعررات بررسرری بررا
ها ظراهر و   تاکستانهای بال  از اواخر خرداد ماه در  زنجره

های تحت بررسی  این پدیده تا اواخر مرداد ماه در تاکستان
اوج ظهرور حشررات    ،ادامه پیدا کرد. طی چهار سال بررسی

همواره اوائل تا اواخر مررداد مراه برود. عمرر حشررات       بال 
ها، بدون در نظر گرفتن زمان سپری شده قبل  ماده در قفس

ریزی انجام  دو قفس که تخماز شکار آنها در طبیعت در هر 
هرا نیرز حردود     تفریخ تخم ی روز و طول دوره 11 ،شده بود

هرای کامرل از    یک ماه تعیین گردید. اولین تاریخ خروج پوره
ها در سال چهارم اجرای  خاک پای درختان آلوده زیر قفس

بود. بنرابراین حشرره هرر     1393پروژه، هشتم تیرماه سال 
 باشد. نسل می چهار سال قادر به ایجاد یک

انجام شده در شرایط کنترل شده توسط  های بررسی
( و شرررکاریان و 1341(، ابرررراهیم نسررربت ) 1346بابرررایی )
( در مناطق مختلف کشور نیز نشان داد که 1375رضوانی )

تاریخ ظهور، شروع و پایان تخم ریزی، مرگ حشرات بال ، 
 ریزی و مدت زمان ایجاد یک نسرل کامرل،  تخم یطول دوره

تواند مربوط بره شررایط آب    با اندکی تغییر که دالئل آن می
و هروائی و اقلیمری منراطق تحرت بررسری باشرد، برا نترایج         

 بدست آمده هماهنگی دارد.  

y = 8.9415x2 - 380.19x + 4451.9   R² = 0.9316 
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 تعداد سوراخ خروجی پوره ها

y = -4E-08x3 + 0.0002x2 - 0.0833x + 7.4217        R² = 0.991 

y = -2E-08x3 + 6E-05x2 + 0.0159x - 5.6722        R² = 0.9897 
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فنولوژی درخت  بررسی تأثیر شرایط آب و هوائی روی
   مو ی نوسانات جمعیت زنجره و انگور

 سررتگاهیا نیتررر کیررنزد یآمررار روزانرره  بررر اسرراس 
هروا و   یدمرا  یپارامترهرا  ،منطقه یماتولوژیکل یهواشناس

 ریو تبخ یبارندگ زانیم ،یاعماق مختلف خاک، رطوبت نسب
 یو رسررم منحنرر GDD رشررد روز -درجررهجهررت محاسرربه 

 راتییر روند تغ نی. همچندیگرداستفاده انگور  یمربوطه برا
مختلف خاک به  یها هوا و دما در عمق یدما و رطوبت نسب

 30درجرره حرررارت عمررق  نیانگیررم راتییررتغ یمنحنرر ژهیررو
عمرق   نیر هرا در ا  تعرداد پروره   نیشتریخاک که ب یمتریسانت
هرا از   پروره  تیر با زمان و روند خروج جمع ،داشتند تیفعال

  است. دهیگرد هیارا 17تا  12 یها خاک در شکل
بررا توجرره برره آمارهررای برره دسررت آمررده از ایسررتگاه  

ایررن  رررسرری تررأثی هواشناسرری کلیمرراتولوژی منطقرره و ب 
آفت، آب و هوائی بر روی بیولوژی و اکولوژی  پارامترهای

هوا و همچنرین   دمای نیانگیم روند تغییرات نتایج نشان داد
رونرد و زمران خرروج     برا  خاک یمتریسانت 30عمق در  دما
بره عبرارت دیگرر هنگراهی کره      . داردها از خاک انطباق  پوره

ل مرداد در اوائخاک  یمتریسانت 30عمق دمای هوا و دمای 
هرای خرارج    رسد تعداد پوره ماه به بیشترین میزان خود می
رسد، و هنگامی کره تراریخ    شده از خاک نیز به اوج خود می

انگرور در   GDDهرا از خراک را برا منحنری      اوج خروج پوره
دهیم به این  ارایه گردیده، مطابقت می 13منطقه که در شکل 

 GDD مررداد مراه  کره در نیمره اول    رسیم، زمرانی  نتیجه می
هرا نیرز از    سانتیگراد است، خروج پوره ی درجه 1342برابر 

رسد. با توجه به اینکره دمرا در اعمراق     خاک به اوج خود می
گیرری شرده    سانتیمتری اندازه 100، و 50، 30، 20، 10، 5، 0

 یمتریسرانت  30عمق  بود، تنها اوج منحنی درجه حرارت در
داشت و اوج دمایی در  هوا مطابقت کاملدمای با اوج  خاک
سانتیمتری کمی زودتر از دمرای هروا    30های کمتر از  عمق

سرانتیمتر اوج   30هرای بیشرتر از    افترد و در عمرق   اتفاق می
دمرایی اعمراق خراک کمری دیرترر از اوج دمرای هروا اتفرراق        

هرا از خراک انطبراق کمترری      افتد که با روند خروج پوره می
رفت کره در شررایط خراک    توان نتیجه گ داشتند. بنابراین می

 30تروان از دمررای عمررق  منطقره عررالوه برر دمررای هروا مرری   
سانتیمتری خاک نیز جهرت بررسری نیازهرای دمرایی آفرت      

گیرری   استفاده کرد، زیرا تجهیزات مورد نیراز جهرت انردازه   
دمای اعماق مختلف خاک نسربت بره تجهیرزات مرورد نیراز      

  تر است. تر و ارزان گیری دمای هوا ساده اندازه
انطباق منحنی میانگین رطوبت نسبی منطقره برا رونرد    

هرا   ها از خاک نیز نشان داد که اوج خروج پوره خروج پوره
دهد که درصد رطوبت نسبی هروای   از خاک هنگامی رخ می

منطقه در کمترین میزان خود قرار دارد. این زمان مصراد   
 تواند نشانگر این واقعیت باشد که با آخر تیر ماه است و می

آفت فعالیت خود را در طبیعت همزمان برا کراهش رطوبرت    
رسرد کره    نسبی محیط شروع و زمانی بره اوج فعالیرت مری   

رطوبت نسبی در کمترین میرزان خرود قررار دارد. بنرابراین     
وقوع شرایط آب و هروائی گررم و خشرک همزمران برا اوج      

بنردی   های منطقه است. در یک جمع فعالیت آفت در تاکستان
 توانمی عات مجموع درجه حرارت مؤثر روزانهاطالکلی از 

زمران ظهرور آفرت در    برای تکمیل مراحل رشدی حشرره و  
مراحررل فنولوژیررک درخررت انگررور منطقرره و انطبرراق آن بررا 

تروان در   ها می با استفاده از این دادههمچنین  .دنمواستفاده 
 آینده نسبت به ارائه راهکار کنترلی این آفت اقدام نمود.

 
 ی پزوره  فعالیت خاك بر بافت فیزیکی صیاتخصو تاثیر

   میزان آلودگی موستانهاو  مو ی زنجره
ها تنها محدود بره وجرود    زنجره تیفعال رسد یبنظر م

الزم اسرت.   طیاز شررا  یکر ی خرود  زبران یم و نبروده  زبانیم
و  یکرریزیف خررواص یبرخرر ریررنظ طیشرررا ریچنانچرره سررا
باشد،  آفت مناسب نیا تیبرای فعال زیخاک ن یکیمورفولوژ

 گرردد،  یآنهرا مر   تیفعال طیدر شرا لیاز آنجا که باعث تسه
. بر این اشدب یقابل توجه م اریبس زبانیوارده به م خسارت

نمایرد. بنرابراین    اساس شرایط اپیدمی هرر سراله برروز مری    
هرای مختلرف قابرل     ها از جنبره  زنجره تیخاک بر فعال ریتاث

 باشد.  ها بافت خاک می ییکی از این ویژگ که باشد یتوجه م
در  گرفتره صرورت   هرای  بررسری برا توجره بره نترایج     

های دو منطقه کره از نظرر بافرت خراک برا هرم متفراوت         باغ



53                                                                                                      ...                              بررسی بیواکولوژی زنجره مو

خراک   بافرت بودند، مشخد شد که باغ منطقه میشن دارای 
دارای آلودگی کمترری برود، ولری     لومی(-)شنی نسبتا سبک

ترر   دارای بافت نسبتا سرنگین  جورابباغ منطقه بابارئیس و 
این تفراوت آلرودگی    رسی( آلودگی بیشتری داشتند.-)لومی

نشان دهنده تاثیر بافت خاک بر میزان فعالیرت و در نتیجره   
باشرد. نترایج تحقیقرات     هرا مری   خسارت زائی بیشتر زنجرره 

دهرد، کره    سایر مناطق این موضوع را مورد تایید قررار مری  
 (1963( و هروگی و پاسری )  1346بابایی )توان به نتایج   می

 بره  نیراز  خراک  در هرا  زنجرره  اشاره نمود. با توجه به اینکه
 دارنرد،  میزبان گیاه های تونل کنار ریشه حفره یا النه ایجاد
 ایجراد  یرا  و تونرل  حفرر  توانرایی  برر  تواند می بافت خاک لذا
  ریرزش دیرواره   اینکره  نظرر بره   .باشرد  مروثر  آنهرا  های النه
 در آنهرا  فعالیرت  و ادامره زنردگی   برای را مشکالتی ها حفره
 جهرت اسرتحکام   از خراک  بافت بنابراین کند، می ایجاد خاک
 بررای  آنهرا  فیزیکری  ثبرات  و حفررات  و هرا  النره  های دیواره
  .باشد داشته اهمیت تواند ها می زنجره

 ریتراث کره   (1386)بر اساس نتایج بهرامی و همکراران  
 ی زنجره ی پوره تیخاک بر فعال بافتو  یکیزیف هایویژگی
دلیرل   رسرد  مری  را مورد بررسری قررار دادنرد، بره نظرر      مو

 بره  هایی با بافت سبک، مربروط  فعالیت کمتر پورها در خاک
 و هرا  بافت نوع این ها در زنجره فیزیکی فعالیت توانایی عدم
توسررط  شررده ایجرراد هررای النرره و حفرررات ثبررات عرردم نیررز
 هرا  زنجرره  دیگرر  طرر   از باشرد.  خاک در زنجره های پوره
 از ازآن مقرداری  که دارند رطوبت به خود نیاز فعالیت برای
 زنجره های گردد. پوره می تامین پوره خود ترشحات طریق
 خرود  هرای  کرردن النره   اندود و ساختن برای رطوبت این از

 .کننرد  می استفاده آنها های ریزش دیواره از جلوگیری جهت
ندارنرد،   را رطوبت نگهداری قدرت شنی خاکهای که از آنجا
 در هرا  زنجرره  کاهش فعالیرت  جهت تواند عاملی می خود این

 در هرای کانرال   دیرواره  باشرد. پایرداری   هرا  خراک  این گونره 
داخلی  های دیواره شدن اندود و نیز سنگین نسبتا های بافت
 وجود که گردد، ایجاد می شرایط رطوبت مناسب در حفرات
رسرد.   مری  نظرر  بره  شنی دشوار خاکهای در شرایطی چنین

 کره  دادمطالعه نشان  مورد های لیپروفهمچنین در بررسی 

 ییو جابجررا تیررمحررل فعال کانررال هررای وارهیررد دارییررپا
انردود   زیر و ن نیهرای نسربتاس سرنگ    های زنجره در بافت پوره
 کرافی  رطوبرت  جره یحفررات در نت ی داخلر  هرای  وارهیشدن د

بره   دشروار ی در خاکهای شن یطیشرا نیاست که وجود چن
 فیزیکری  خصوصیات رسد می نظر به بنابراین رسد. ینظر م
 زنجرره هرا   فعالیت با بطور موثرتری خاک مورفولوژیکی و

 است.  ارتباط در در خاک
ازآفت  یخسارت اقتصادی ناش یبا توجه به گستردگ

 رسرد  یمطالعره، بره نظرر مر     مرورد  ی مو در منطقه ی زنجره
 ایر در خاک و  یکیمورفولوژ وی کیزیف راتییتغ یبرخ جادیا

خراک،   اتیخصوصر  بره  های مناسب برا توجره   انتخاب محل
ها در باغات انگور در منطقره   زنجره تیبتواند در کنترل فعال

ها نشان داد فراوانی  نتایج بررسی مورد مطالعه موثر باشد.
سریلتی بیشرتر از    یهای دارای بافت لروم  ها در خاک زنجره

ها بوده و نیز فعالیت آنها با میزان ترراکم و رس   سایر خاک
هایی که  ها در خاک فعالیت زنجره داردخاک نسبت معکوس 

ای هسررتند،  ای، لررس و دریاچرره دارای مررواد مررادری واریررزه
هرای برا مرواد     بیشترین مقدار بروده در حرالی کره در خراک    

مادری رسوبات آبرفتی دارای فعالیت ضعیفی بوده است و 
بررا مررواد مررادری بررر جررای مانررده ناشرری از  هررای در خرراک
ها  ای از فعالیت زنجره های آتشفشانی اسیدی، نشانه فعالیت

(. بطرور خالصره   1963موجود نبوده است )هوگی و پاسی، 
توان گفت عواملی چون وضعیت زهکشی، بافت، تراکم و  می

ها در خراک مرؤثر بروده و ایرن      عمق خاک بر فعالیت زنجره
هکرش خروب، نفروذ پرذیری متوسرط،      حشرات خاکهای با ز

عمق متوسط و نیز بافرت لروم سریلتی وخاکهرای ناشری از      
 دهند. مواد مادری لس را بر سایر خاکها ترجیح می

مرورد   ی هرا نره تنهرا در منطقره     کره زنجرره  یی از آنجا
 نسرربتا سررترشاز نقرراط کشورگ ارییمطالعرره بلکرره در بسرر

 یدارند و همه ساله خسارت اقتصادی قابرل تروجه   یعیوس
هرای مروثر    لرذا ارائره راه حرل    ،آورنرد  یوارد م ها زبانیم به

و نقراط مختلرف    عیدر سرطح وسر   مشرابه  قاتیمستلزم تحق
 ادییر ز رسرد بتوانرد ترا حردود     یکه به نظر مر  ،بوده کشور
  گشا باشد. راه
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Abstract 

In this study, two grape orchards infected by vine cicada were selected in Baba-raees and Mishen 

villages of  Malayer, with different soil structure and an uninfected one in Malayer station. The biology 

of the pest studied by encaging 15 grape trees in the uninfected orchard and releasing five mature male 

and females of the vine cicada in each cage. The developmental stages of the insect thus onset and the 

peak of emerging nymphs, the trends of population fluctuation and infection rate were determined 

observing exuviae and emerging holes. The adult longevity was 11 days and the hatching duration of 

eggs was about one month. The adult cicadas flied late June to late August and the nymphs were 

emerged from the soil late August. Compared to the orchards with relatively heavy texture, the severity 

of infection was higher in orchards with relatively light texture soil. It was found that the peak of the 

nymph emergence was happened when both air and soil temperatures at the depth of 30 cm, reached to 

maximum of, 34°C. Moreover, the onset and peak of the nymph emergence Occurred when 408 and 

1342 Growth Degree Day (GDD) was accumulated for vine trees respectively. In addition, the peak 

had a negative and a positive correlation with relative humidity and evaporation, respectively. 

Furthermore, the rate of egg parasitism was 1.16% and 0.78% in Baba-raees and Mishen respectively. 

Keywords: Grape, Bio ecology, Growth degree Day (GDD), Soil Texture, Nymph. 
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