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  اثر دو رژیم آبیاري بر نوسانات فصلی جمعیت و خسارت

 Arboridia kermanshah Dlabola روي ارقام مختلف مو در اصفهان 
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  دهیچک

لیتر براي هر  100ترین آفت مو از نظر اقتصادي در اصفهان است. تأثیر دو رژیم آبیاري معمولی () مهمArboridia kermanshahزنجرك مو (

بار) بر نوسانات فصلی، میزان خسارت و درصد پارازیتیسم تخم جمعیت لیتر براي هر بوته در هر دو هفته یک 100بوته در هفته) و حداقل (

بابا سفید، عسکري و شاهانی در طرح بلوك کامـل تصـادفی در   بابا سیاه، ریشارقام یاقوتی سفید، ریشروي   A. kermanshahزنجرك مو 

برداري از حشرات کامـل  بررسی شد. نمونه ،در دانشگاه صنعتی اصفهان 1385و  1384هاي هاي خرد شده در سه تکرار در سالقالب کرت

بـرداري از  هاي سالم و پارازیته هر هفته، با نمونـه صورت هفتگی صورت گرفت. تخمبه) D-VAC(مکنده  دستگاههاي زنجرك مو با و پوره

برگ در سه ارتفاع از تاج گیاه در هر کرت شمارش شدند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تراکم جمعیت، درصد خسارت زنجرك 

هاي با آبیاري حـداقل بـود. حـداکثر    اري معمولی، بیشتر از کرتهاي با آبیمو و درصد پارازیتیسم تخم آن در هر دو سال مطالعه در کرت

تراکم حشره کامل و پوره در خردادماه و اوایل تیرماه روي رقم یاقوتی سفید مشاهده شد. بیشترین میزان تراکم تخم و درصـد پارازیتیسـم   

ی بود. حداکثر خسارت روي رقم یاقوتی سفید در مرداد و بابا سیاه در آبیاري معمولهاي مهر و آبان روي رقم ریشترتیب در خرداد و ماهبه

  .و در رژیم آبیاري معمولی حاصل شدشهریور و حداقل خسارت روي ارقام عسکري و شاهانی هر د

  

  

 رژیم آبیاري، ارقام مو، زنجرك مو :يدیکل يهاواژه
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  مقدمه

گرمسـیري  مو (یا تاك) از گیاهان ویژه مناطق گرمسیري و نیمـه 

اي در العادهاست و از نظر اقتصادي و تجاري داراي اهمیت فوق

 با در بین محصوالت باغی، انگور اساس آمار،. بر)3( استایران 

کشـور   تولید میزان دوم در سال، رتبه تن میلیون 2/3 حدود تولید

 باغبانی تولید محصوالت میزان کل از درصد 35/16 را داراست و

خود اختصاص داده اسـت. اسـتان اصـفهان،    را به 1394در سال 

تن  72500هکتار سطح زیر کشت انگور با تولید بیش از  6158

  . )1(سال دارد  در

ترین آفات مو در ایران، مخصوصاً در منطقه اصـفهان،  یکی از مهم

 Cicadellidae):Homoptera(Arboridia kermanshah  زنجرك مو

Dlabola   زنجـرك مـو (  این گونـه  . )5(استA. kermanshah( 

 و مــو گیــاهی بقایــاي در کامــل حشــره صــورتبــه را زمســتان

 بهار در مو زنجرك کامل حشرات. کندمی سپري هرز هايعلف

 و هـوا  شـدن  گـرم  بـا  زمـان هم محیطی، شرایط شدن مناسب با

   شـروع  را خـود  فعالیت ها،تاکستان در مو هايبرگ رشد شروع

بافـت   سـلولی  محتویـات  و گیـاهی  شـیره  از ابتـدا،  در. کنندمی

کننـد.  هـا، تغذیـه مـی   ویژه سطح زیرین بـرگ ها، بهمزوفیل برگ

دارد و مونوفاژ بوده و تنها روي  نسل سه اصفهان در مو زنجرك

. گونــه غالــب زنبــور )6و  5(فعــال اســت   V. viniferaگونــه

در اصـــفهان،  A. kermanshahپارازیتوئیـــد تخـــم زنجـــرك 

Hymenoptera) ،Anagrus atomus (Mymaridae    اسـت. ایـن

هاي فعال روي رز و تمشـک  زنبور، زمستان را در تخم زنجرك

صورت انفـرادي در  کند و در بهار و تابستان بهمیوحشی سپري 

  ).12کند (گذاري میتخم kermanshah .Aهاي زنجرك مو تخم

مطالعات بسیاري نشـان داده کـه برخـی عوامـل زراعـی، از      

هـا  جمله آبیاري، ممکن است جمعیت و میزان خسارت زنجرك

ل، عنـوان مثـا  . به)16و  13، 11، 10، 8(را تحت تأثیر قرار دهد 

ــم  ــزایش تخ ــده  اف ــدرت زن ــل و ق ــرات کام ــزي حش ــانی ری   م

 در شـرایط بـدون   .Erythroneura sp هـاي زنجـرك  بیشتر پوره

 همچنین نشـان داده شـده   ،)10(است  شدهآبی گزارش  استرس

 زنجـرك  جمعیـت تغذیـه   ،آبیـاري کامـل  با گیاهان  درکه  است

)Germar (vitripennis Homalodisca مرکبــــات رقــــم  روي

گیرد که خود موجـب  صورت میطور طوالنی و مکرر به اوالنسی

در  پـاتوژن و تلقـیح  افزایش جمعیت زنجرك و افـزایش انتقـال   

 ینیپا سطوحشرایط تنش آبی، حتی  شود و درگیاهان میزبان می

کـاهش  تراکم جمعیت زنجرك و راندمان انتقـال بیمـاري   ، تنش

ـ     . تنش)14( یابدمی دار و روژنهاي آبیـاري بـا افـزایش مـواد نیت

هـاي قابـل دسـترس در مـواد محلـول موجـود در       کربوهیدرات

تغذیـه و آللوشـیمیایی در    محرك، ضـد  گیاه مو و مواد ضدشیره

گیاه، باعث توسعه و ضخیم شدن بافت اپیـدرم، کـاهش هضـم    

 50. کـاهش  )13(شـود  هـاي مـو مـی   شیره گیاه و دفع زنجـرك 

ي هـــادرصـــد میـــانگین تـــراکم تخـــم نســـل دوم زنجـــرك

Erythroneura 9(اسـت   شـده تنش آبیاري نیز گزارش  در اثر( .

هـاي آن را نیـز   تواند پارازیتوئیدبر زنجرك مو، میآبیاري، عالوه

تحت تأثیر قرار دهد. براي مثال، افزایش درصد پارازیتیسم تخم 

در فصل مرطوب نسـبت بـه    Anagrusزنجرك مو توسط زنبور 

ـ   و شدهفصل خشک گزارش  در اواخـر   ،ن افـزایش نشـان داد ای

  .  )15(فصل بیشتر از اوایل فصل مشهود است 

با توجه به تأثیر تنش خشکی بر جمعیـت و میـزان خسـارت    

ثیر اي در ارتبـاط بـا تـأ   تـاکنون مطالعـه  آفات مختلف کشـاورزي،  

صـورت نگرفتـه     A. kermanshahهاي رطوبتی بر جمعیت تنش

یم آبیاري بر جمعیـت و  بنابراین در این مطالعه، تأثیر دو رژ ،است

ــو (   ــرك م ــارت زنج ــد خس ــد A. kermanshahدرص ) و درص

  Anagrus atomusپارازیتیسم تخم زنجرك مو توسط پارازیتوئیـد 

  در تاکستان دانشگاه صنعتی اصفهان مورد بررسی قرار گرفت.

  

   هامواد و روش

اناري دانشگاه صنعتی اصـفهان  تحقیقاتی چاه این مطالعه در مزرعه

انجــام شــد. اثــر دو رژیــم آبیــاري  1385و  1384هــاي لدر ســا

 100لیتر براي هر بوته در هفته) و آبیاري حـداقل (  100( معمولی

بـار) بـر نوسـانات فصـلی     هر دو هفتـه یـک   لیتر براي هر بوته در

روي پـنج واریتـه     Arboridia kermanshahجمعیت و خسارت 

شـامل یـاقوتی    Vitis viniferaساله) مربوط به گونه  دو تا سهمو (
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سفید، عسـکري و شـاهانی در یـک     باباریشسیاه،  باباریشسفید، 

هاي خرد شده در واحـد  طرح بلوك کامل تصادفی در قالب کرت

زمان با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. این طرح، شامل شش 

بـار و سـه کـرت دیگـر     اي یـک کرت بود که سه کـرت آن هفتـه  

شـد. هـر   اي) آبیـاري مـی  (آبیاري قطرهبار صورت دو هفته یکبه

 بـا  مو گیاه آبی کرت شامل چهار درختچه از پنج رقم مو بود. نیاز

 بـا  مانتیـث  – پـنمن  معادلـه  براساس آبیاري دور داشتن نگه ثابت

 میـانگین  طـور به که )7( شد محاسبه cropwat افزارنرم از استفاده

در  آب لیتـر  100 مـو،  بوتـه  هـر  براي نیاز مورد آبیاري آب مقدار

 هفتـه  دو هـر  آبیـاري  میزان همین و معمولی آبیاري عنوانهفته به

 در سـاعت  16 مـدت به ايقطره آبیاري(آبیاري کم عنوانبار بهیک

بـار  یکاي برداري در سال اول هفتهنمونه. شد گرفته نظر در) روز

هفته) از اواخـر   17بار (هفته) و در سال دوم هر دو هفته یک 30(

روردین تا اواخر آذر انجام و تراکم جمعیت حشره کامل، پوره و ف

، درصد پارازیتیسم تخـم زنجـرك   A. kermanshahتخم زنجرك 

ــد   ــط پارازیتوئی ــرك   .A. atomusتوس ــارت زنج ــد خس و درص

گیري شد. تراکم جمعیت حشرات کامل زنجرك با اسـتفاده  اندازه

مکعـب در  متر 6/8) با قدرت مکـش   D-VACاز دستگاه مکنده (

 36از روي  برداري از یک بوته در هر کرت و جمعاًدقیقه با نمونه

ــه ــو ب ــت  درختچــه م ــراي )5(صــورت هفتگــی صــورت گرف . ب

گیـري تـراکم پـوره، تخـم سـالم، تخـم پارازیتـه و درصـد         اندازه

پارازیتیسم تخم زنجرك مو در طول فصل رشد، هـر هفتـه از هـر    

نتخاب و از هـر بوتـه سـه    در هر کرت ا یک از ارقام مو یک بوته

عنـوان  برگ از نواحی باال، وسط و پایین چیده و هر سه بـرگ بـه  

دار (بـا  برداري، داخل یک کیسه نایلونی برچسـب یک واحد نمونه

بلوك و نـوع رژیـم آبیـاري) قـرار داده شـد و در       نام رقم، شماره

آزمایشگاه با کمک استرئومیکروسکوپ، تعداد تخم سالم و تخـم  

. درصد پارازیتیسم تخم زنجرك مـو از  anه شمارش و ثبت پارازیت

  ) محاسبه شد.1رابطه (طریق 

100×  
  تعداد تخم پارازیته

=  
پارازیتیسم درصد 

  تعداد تخم پارازیته +تعداد تخم سالم   تخم زنجرك مو

]1[  

براي بررسی میزان خسارت زنجرك مو روي ارقام مختلف،   

سه برگ از نواحی باال، وسط  از هر کرت یک بوته و از هر بوته

و پایین هر یک از ارقـام انتخـاب شـد. میـزان آسـیب وارده بـه       

هاي سفید و رنگ پریده ناشـی از  صورت لکههاي مو که بهبرگ

گیـري سـطح   اندازه"دست رفتن کلروفیل بود، به کمک دستگاه 

مـدت دو سـال زراعـی    برداري بـه گیري شد. نمونهاندازه "برگ

 تحلیـل  و ورت ماهانـه صـورت گرفـت. تجزیـه    صـ متوالی و به

 بـا  نیـز  هـا میانگین و مقایسه  SAS افزار نرم از استفاده با هاداده

  صورت گرفت. LSD آزمون از استفاده

  

   نتایج

ــرك    ــل زنج ــره کام ــراکم حش ــر ت ــاري ب ــم آبی ــر رژی   اث

A. kermanshah روي ارقام مو  

ژیـم  تجزیه واریانس تراکم حشرات کامل زنجرك مو بـین دو ر 

ترتیـب در سـطوح احتمـال یـک     داري بـه آبیاري، تفاوت معنـی 

) و F= 670/64, df=1,576( 1384درصد و پنج درصد در سال 

کـه  طـوري ) نشـان داد. بـه  F=100/62, df=1,256( 1385سـال  

هاي با آبیاري معمـولی در هـر دو   تراکم حشرات کامل در کرت

ــا در کـــرت   ــراکم آنهـ ــر تـ ــه برابـ ــال بـــیش از سـ ــاي سـ   هـ

  ). همچنـین، نشـان   1و جـدول   1ا آبیاري حداقل بـود (شـکل   ب

  هـاي آبیـاري در   داري بـین رژیـم  داده شد که اثر متقابـل معنـی  

برداري بر تراکم حشرات کامل زنجـرك  هاي مختلف نمونههفته

  ترتیــبوجــود دارد (بــه  1385و  1384هــاي مــو در ســال 

F=27/5, df=36,576; F=5/75, df=16,256 2) (جـــدول .(

 1385و  1384هاي یشترین تفاوت بین دو رژیم آبیاري در سالب

پـنجم   ترتیب در هفته یازدهم (اواخر دهه اول تیرماه) و هفتـه به

  ). 1(دهه سوم خرداد) مشاهده شد (شکل 

صورت متقابل در مطابق نتایج، هر دو عامل رقم و آبیاري به

 1384داري در سـال  تفـاوت معنـی   ،تراکم حشرات کامل آفـت 

) و ارقام یـاقوتی  2) (جدول F= 5/27, df=4,576ایجاد کردند (

ترین سطح از نظر ترتیب در باالترین و پایینسفید و عسکري به

). امـا در  1تراکم حشرات کامل زنجرك مو قرار داشتند (جدول 
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  در دو رژیم آبیاريD- VAC ستگاه در یک دقیقه مکش د A. kermanshah . میانگین تراکم حشرات کامل زنجرك مو 1شکل 

  1385ب) و  1384الف) هاي برداري در سالهاي مختلف نمونهبراي هفته 

  

  1384در سال  A. kermanshah . اثر متقابل رقم و رژیم آبیاري بر میانگین تراکم حشرات کامل، پوره و تخم زنجرك مو 1جدول 

  آبیاري  زندگیمراحل 
 رژیمهر  میانگین  ارقام

  سفید یاقوتی  سیاهبابا ریش  عسکري  سفیدبابا ریش  شاهانی  يآبیار

  حشره کامل

 24/33cd 26/02c 22/29d 30/17 b 42/65a 29/09A  معمولی

 8/57ef 6/87fg 5/59g 6/13fg 10/59e 7/55B  حداقل

   16/45b 16/44b 13/94b 18/15 ab 26/62 a  میانگین

  پوره

 0/79bc 0/52bc 0/73bc 1/13ab 1/67a 0/96A  معمولی

 0/33c 0/38c 0/41bc 0/28c 0/49bc 0/37B  حداقل

   0/56bc 0/45c 0/57bc 0/71ab 1/08a  میانگین

  تخم

 2/36bc 3/51a 3/61a 4/02a 3/25ab 3/35A  معمولی

 1/22d 1/20d 1/52cd 1/33cd 1/83cd 1/42B  حداقل

   1/79b 2/35a 2/56a 2/67a 2/54a  میانگین

هستند  دارمعنی تفاوت فاقد  LSDآزمون براساس پنج درصد احتمال سطح در ،دارند مشابه حرف یک حداقل که هاییمیانگین

  ردیف است دهنده تفاوت در هر ستون و هرترتیب نشانحروف بزرگ و کوچک به

  

هاي آبیاري و ارقام مـو  داري بین رژیمسال دوم، اثر متقابل معنی

  ).2جدول () F=0/34 , df=4,256مشاهده نشد (

  

 A. kermanshahاثر رژیم آبیاري بر تـراکم پـوره زنجـرك    

  روي ارقام مو

ــو     ــرك م ــوره زنج ــلی پ ــرات فص ــین دو  A. kermanshahتغیی   ب

  داري در ســـطح احتمـــال یـــک رژیـــم آبیـــاري تفـــاوت معنـــی 

ــاي درصـــد در ســـال  ترتیـــب(بـــه نشـــان داد 1385و  1384هـ

F= 92/87, df=1,432; F=4/68, df=1,240(  جدول)مطابق )2 .

هاي با آبیاري معمولی در آفت در کرت نتایج حاضر، تراکم پوره

   55/1و  59/2ترتیـــــب بـــــه 1385و  1384هـــــاي ســـــال

 )1جـدول  و  2هاي بـا آبیـاري حـداقل بـود (شـکل      برابر کرت

ــه  ــین هفت ــه ب ــه اگرچ ــاي نمون ــراکم   ه ــر ت ــز از نظ ــرداري نی   ب

ــوره ــال  پ ــر دو س ــا در ه ــاوت 1385و  1384ه ــی تف   داري معن

ــه    ــت (ب ــود داش ــد وج ــک درص ــال ی ــطح احتم ــبدر س  ترتی

F=61, df=27,432; F=28/47, df=15,240   اما تنهـا در سـال ،(

دار بـود  هـا معنـی  اثر متقابل آبیاري در هفته بر تراکم پوره 1384

)F=7/5, df=27,432 2) (جدول .(  
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۲۱۵  

   و معمولی آبیاري رژیم دو در A. kermanshah  مو زنجرك جمعیت تراکم واریانس تجزیهنتایج  .2 جدول

  1385 و 1384 هايسال در مو رقم پنج روي حداقل

  منابع 

  تغییرات

  تخم  پوره  کامل حشره

  1385 سال  1384 سال  1385 سال  1384 سال  1385 سال  1384 سال

df 
   میانگین

  مربعات
df  

   میانگین

  مربعات
df  

  میانگین

  مربعات
df  

   میانگین

  مربعات
df  

   نمیانگی

  مربعات
df  

   میانگین

  مربعات

  88/0*  2  74/2**  2  08/0  2  8/0**  2  7/40**  2  34/9*  2  بلوك

  04/14**  1  87/68**  1  89/0**  1  43/7**  1  76/282*  1  1850**  1  آبیاري

  65/1*  4  69/1*  4  91/0*  4  69/0**  4  55/5  4  01/55**  4  رقم

  3/0  4  26/1*  4  03/0  4  47/0**  4  97/0  4  54/14*  4  آبیاري ×رقم 

  98/0**  15  03/18**  27  41/5**  15  88/4**  27  41/145**  16  72/468**  36  هفته

  61/0**  15  84/1**  27  11/0  15  6/0**  27  18/16*  16  91/75**  36  آبیاري ×هفته 

  46/0**  60  91/0**  108  25/0  60  31/0**  108  71/4**  64  11/8**  144  رقم ×هفته 

  24/0  240  47/0  432  19/0  240  08/0  432  81/2  256  94/3**  576  خطا

  دار در سطح احتمال پنج درصد و یک درصددهنده تفاوت معنیترتیب نشانبه **و *

  

            
  در دو رژیم آبیاريD- VAC در یک دقیقه مکش دستگاه  A. kermanshah . میانگین تراکم پوره زنجرك مو 2شکل 

  1385و ب)  1384هاي الف) سالبرداري در هاي مختلف نمونههفتهبراي  

  

هـاي بـا آبیـاري    زنجـرك مـو در کـرت    پـوره  بیشترین تراکم

ترتیـب در هفتـه ششـم    بـه  1385و  1384هـاي  معمولی در سـال 

(اوایل دهه سوم خرداد) و هفته چهارم (دهه اول خرداد) مشـاهده  

صـورت  ). مطابق نتایج هر دو عامل رقم و آبیاري بـه 2شد (شکل 

 1384داري در سـال  هاي آفت تفاوت معنـی اکم پورهمتقابل در تر

). امـا در سـال دوم،   2) (جدول F=5/87, df=4,432ایجاد کردند (

هاي آبیـاري و ارقـام مـو مشـاهده     داري بین رژیماثر متقابل معنی

کلـی از بـین ارقـام    طور). به2) (جدول F=0/16, df=4,240نشد (

ین و کمترین تراکم پـوره  بیشتر ،سفید باباریشمو، یاقوتی سفید و 

داري در سطح احتمال پنج درصد با را در سال اول با تفاوت معنی

). در سـال دوم، رقـم یـاقوتی    1سایر ارقام مو نشـان داد (جـدول   

 باباریشپوره در واحد برگ) بیشترین و رقم  21/1سفید (میانگین 

پوره در واحد برگ) کمتـرین تعـداد پـوره را     33/0سیاه (میانگین 

بابـا سـیاه بـا ارقـام     البتـه ریـش   ،نسبت به چهار رقم دیگر داشتند

 42/0و  51/0، 49/0ترتیب بابا سفید و عسکري (بهشاهانی، ریش

 داري را نشان نداد.معنی در واحد برگ) تفاوت
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۲۱۶  

             

 اي در واحد برگ در دو رژیم آبیاري بر A. kermanshah میانگین تراکم تخم زنجرك مو . 3 شکل

  1385ب) و  1384الف) هاي برداري در سالهاي مختلف نمونههفته

 

بـر   A. kermanshahاثر رژیم آبیاري بر تراکم تخم زنجـرك  

  ارقام مو

داري در سـطح  ها نشان داد که تفاوت معنیتجزیه و تحلیل داده

احتمال یک درصد از نظر تراکم تخم زنجرك مو بـین دو رژیـم   

 ترتیـب وجـود داشـت (بـه    1385و  1384هـاي  آبیاري در سـال 

F=146/31, df=1,432; F=58/5, df=1,240  2) (جــدول .(

هاي با آبیاري معمـولی  مطابق نتایج حاصل، تعداد تخم در کرت

هـاي  هاي با آبیاري حداقل در سالبرابر کرت 46/2تا  26/1بین 

ــکل  1385و  1384 ــود (ش ــدول  3ب ــال 1و ج ــر دو س ). در ه

تفــاوت  ،مطالعــه، اثــر متقابــل آبیــاري و هفتــه بــر تــراکم تخــم

ــان دادنــد      معنــی داري در ســطح احتمــال یــک درصــد نش

(جدول  ) F=3/91, df=27,432 ;F=2/54, df=15,240ترتیب(به

هاي با آبیاري معمـولی در  ریزي آفت در کرت). بیشترین تخم2

 یب در هفتـه یـازدهم (دهـه سـوم    ترتبه 1385و 1384هاي سال

). نتایج 3ماه) مشاهده شد (شکل تیرماه) و هفته ششم (اوایل تیر

نشان داد که از نظر تعداد تخم گذاشته شده توسط آفت هـر دو  

ــاري ــم و آبی ــل رق ــه ،عام ــاوت  ب ــل توانســتند تف صــورت متقاب

 )F=2/68, df=4,432(ایجـاد کننـد    1384داري را در سال معنی

ترتیـب  به ،که بیشترین و کمترین تراکم تخمنحوي)، به2(جدول

). در 1سیاه و شاهانی مشاهده شد (جـدول   باباریشروي ارقام 

هـاي آبیـاري   در واکـنش متقابـل ارقـام مـو و رژیـم      1385سال 

 (جدول )F=1/25, df=4,240داري وجود نداشت (تفاوت معنی

د برگ) و تخم در واح 69/1اما ارقام یاقوتی سفید (میانگین ). 2

ترتیب حـداکثر و  تخم در واحد برگ) به 64/0شاهانی (میانگین 

  حداقل میانگین تراکم تخم را داشتند. 

  

اثر رژیم آبیاري بر درصد پارازیتیسم تخم زنجرك مو توسط 

  روي ارقام مو Anagrus atomusزنبور پارازیتوئید 

ــو   ــه نوســانات درصــد پارازیتیســم تخــم زنجــرك م ــا مطالع   ب

 A. kermanshah بین  1385و  1384هاي معلوم شد که در سال

داري دو رژیم آبیاري در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنـی 

(جـدول   )F=5, df=1,432; F=100, df=1,240(وجود داشـت  

هاي مورد مطالعه، درصد پارازیتیسم تخـم آفـت در   ). در سال3

. )4رژیم معمولی آبیاري بیشتر از آبیـاري حـداقل بـود (شـکل     

همچنــین، در نتــایج دو ســال معلــوم شــد کــه از نظــر درصــد  

هفتـه   4و  9هاي با دو رژیم آبیاري تنها در پارازیتیسم بین کرت

داري در سطح تفاوت معنی 1385و  1384هاي ترتیب در سالبه

پنج درصد وجود دارد. در هر دو سال مطالعـه، بیشـترین میـزان    

ن در آبیـاري معمـولی و   هاي مهر و آبـا درصد پارازیتیسم در ماه

). 4بود (شـکل  کمترین آن در دو آبیاري در دهه اول اردیبهشت 

همچنین، نتایج نشان داد که اثر متقابل آبیـاري در ارقـام مـو بـر     

 ,F=0/75دار نبــود (درصــد پارازیتیســم تخــم زنجــرك معنــی

df=4,432; F=1, df=4,240  طـورکلی بـا   )، امـا بـه  3) (جـدول

نظر درصد پارازیتیسم تخم زنجرك مـو طـی   مقایسه ارقام مو از 
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۲۱۷  

  دو در A. kermanshah  مو زنجرك خسارت درصد و تخم پارازیتیسم درصد واریانس تجزیهنتایج  .3 جدول

  1385 و 1384 هايسال در مو رقم پنج روي حداقل و معمولی آبیاري رژیم

    پارازیتیسم درصد خسارت درصد

  1384 سال  1385 سال

  منبع تغییرات

  1384 سال  1385 لسا

  میانگین  منبع تغییرات

  مربعات
df 

  میانگین

  مربعات
df 

  میانگین

  مربعات
df 

  میانگین

  مربعات
df 

  بلوك  2 002/0*  2 0001/0  بلوك 2 01/0** 2 002/0

  آبیاري 1  002/0* 1 01/0**  آبیاري 1 18/0* 1 01/0

  رقم 4  003/0** 4 0003/0*  رقم 4 02/0* 4 01/0**

 آبیاري ×رقم  4  0003/0 4 0001/0 آبیاري ×رقم  4 01/0 4 003/0

  هفته 27 03/0** 15 02/0**  ماه 5 06/0** 4 02/0**

  آبیاري ×هفته  27  0004/0 15 0004/0  آبیاري ×ماه  5 01/0 4 01/0*

  رقم ×هفته  108  001/0* 60 00006/0  رقم ×ماه  20 01/0** 16 004/0

 خطا 432  0004/0 240 0001/0 خطا 80 02/0 48 003/0

  دار در سطح احتمال پنج درصد و یک درصددهنده تفاوت معنیترتیب نشانبه **و *

 

             
 در واحد برگ در دو رژیم آبیاري براي  A. kermanshah میانگین درصد پارازیتیسم تخم زنجرك مو . 4شکل 

  1385ب) و  1384الف) هاي برداري در سالهاي مختلف نمونههفته

 
درصـد) و   70بابـا سـیاه (  سال مشخص شد که ارقـام ریـش  دو 

ترین سـطح از  ترتیب در باالترین و پاییندرصد) به 45شاهانی (

  نظر درصد پارازیتیسم تخم زنجرك مو بودند. 

  

  اثر رژیم آبیاري بر نوسانات درصد خسارت روي ارقام مو

درصـد   گیـري، میـانگین  هاي انـدازه در این پژوهش، در اکثر ماه

خسارت در رژیم معمولی بیشتر از رژیـم حـداقل آبیـاري بـود     

). با توجه به نتایج سال اول، درصد خسـارت آفـت در   5 (شکل

دار دو رژیم آبیاري در سطح احتمال پنج درصـد تفـاوت معنـی   

). اما در سـال دوم، دو رژیـم   3 (جدول )F=9, df=1,80داشت (

ــی   ــاوت معن ــاظ تف ــن لح ــاري از ای ــد   داري راآبی ــان ندادن   نش

)F=3/33, df=1,48 همچنین، مشخص شد کـه در   ).3) (جدول

هر دو سال، با در نظر گـرفتن هـر دو رژیـم آبیـاري بـین تمـام       

گیري از نظر درصـد خسـارت زنجـرك در سـطح     هاي اندازهماه

ــد   ــنج درص ــال پ ــی  ،احتم ــاوت معن ــت  تف ــود داش   داري وج

)F=3, df=5,80; F=6/66, df=4,48  ـ 3) (جـدول ا تفکیـک  ). ب
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۲۱۸  

    
 هايسال در بردارينمونه مختلف هايماه براي آبیاري رژیم دو درواحد برگ  در A. kermanshah  مو زنجرك خسارت درصد میانگین. 5 شکل

  برداري استنمونه هايماه بین و آبیاري هايرژیم بین مقایسه دهندهنشان ترتیببه بزرگ و کوچک حروف .1385 ب) و 1384الف) 

 
  هاي آبیاري مشخص شـد کـه بیشـترین درصـد خسـارت      رژیم

ترتیب در شهریور و مـرداد اتفـاق   به 1385و  1384هاي در سال

  افتاد. در هـر دو سـال مطالعـه، اثـر متقابـل رقـم در آبیـاري بـر         

ــی   ــاوت معن ــو تف ــرك م ــارت زنج ــد خس ــت درص   داري نداش

)F=0/5, df=4,80; F=1, df=4,48 در نتـایج سـال   3) (جدول .(

درصـد) و   13/ 86اول مشاهده شـد کـه ارقـام یـاقوتی سـفید (     

ترین سطح ترتیب در باالترین و پایینبه ،درصد) 83/9عسکري (

). در 6از نظر میزان درصد خسارت زنجرك مـو بودنـد (شـکل    

روي ارقـام  سال دوم، بیشترین و کمترین میزان درصد خسارت 

درصد) مشـاهده   72/8درصد) و شاهانی ( 88/11یاقوتی سفید (

  ). 6شد (شکل 

  

  بحث

هـاي مـو   نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میزان آبیاري درختچه

 )A. kermanshah(بر تغییرات جمعیت و خسارت زنجرك مـو  

مـؤثر بـوده اسـت. فراوانـی جمعیـت       ،روي ارقام مختلـف مـو  

بـرداري و روي ارقـام   هـاي نمونـه  فتـه زنجرك مـو در بیشـتر ه  

هاي بـا آبیـاري معمـولی بیشـتر از آبیـاري      مختلف مو در کرت

 بارندگی میزان هواشناسی ایستگاه هايداده با حداقل بود. مطابق

 9/130( 1385سـال   بـه  نسـبت ) متـر میلی 155( 1384در سال 

 آفتـی  مـو،  زنجـرك  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  بیشتر بـود و ) مترمیلی

کامـل و تخـم    بیشـتر حشـرات   ، تـراکم )5(اسـت   پسندرطوبت

 شـرایط  دو هـر  در دوم سـال  نسبت بـه  اول سال در زنجرك مو

شد ولی ایـن افـزایش تـراکم در تعـداد تخـم و       مشاهده آبیاري

  بیشــتر  ،حشــرات کامــل زنجــرك در شــرایط آبیــاري معمــولی 

 افـزایش  بـا  آبی تنش که شده گزارش این، برعالوه مشاهده شد.

مواد آللوشـیمیایی و کـاهش هضـم شـیره گیـاهی بـراي        غلظت

. دان و )16( دشـو زنجرك، منجر به کـاهش جمعیـت آفـت مـی    

 هم یک رابطه خطی مثبت بین تراکم جمعیـت زنجـرك   ویلیامز

E. variabilis  هـاي کالیفرنیـا نشـان    و میزان آبیاري در تاکسـتان

که تنش خشکی منجر به کـاهش جمعیـت   طوريبه ،)11( دادند

ریـزي  شود. نتایج این مطالعه نشان داد که میزان تخمنجرك میز

هـاي  حشرات کامل با تعداد حشرات کامل زنجرك مو در کـرت 

کـه  نحـوي اي مستقیم دارد. بـه با آبیاري معمولی و حداقل رابطه

دنبـال  افزایش آبیاري موجب افزایش تراکم حشرات کامـل و بـه  

توسط زنجـرك مـو   آن موجب افزایش تعداد تخم گذاشته شده 

رسد آبیاري بیشتر در افزایش پتانسیل تولید مثل و نظر میشد. به

مؤثر بوده است. نتایج  ،هاي گذاشته شده توسط آفتتفریخ تخم

هاي با آبیـاري معمـولی کـه    مطالعه حاضر نشان داد که در کرت

گذاري زنجرك مو در آنها بیشتر است، فعالیـت پارازیتیسـم   تخم

هـاي بـا   مراتب باالتر از از کرتبه A. atomusئید زنبور پارازیتو

هـاي  گذاشته در کـرت حداقل است. بنابراین، تعداد تخم  آبیاري

عنوان سزایی دارد، بهپارازیتوئید، نقش بهمورد بررسی در ترجیح 

بابا سیاه و یاقوتی سفید که از نظر تـراکم تخـم  مثال، ارقام ریش



  ...Arboridiaاثر دو رژیم آبیاري بر نوسانات فصلی جمعیت و خسارت 

  

۲۱۹  

          

                    

  بابا سفید، ج) رقم شاهانی،الف) رقم عسکري، ب) رقم ریش رويA. kermanshah  مو زنجرك خسارت درصد میانگین. 6 شکل

   بردارينمونه مختلف هايماه دربابا سیاه و ه) رقم یاقوتی سفید د) رقم ریش 

  

در سطح باالتري نسبت به ارقام دیگر بودند، درصد پارازیتیسـم  

دادند. نتایج این مطالعـه نشـان داد کـه میـزان     بیشتري هم نشان 

هاي پارازیتیسم در اواخر فصل (مهر و آبان) نسبت به سایر هفته

برداري بیشتر بود که این افزایش پارازیتیسم موجب کاهش نمونه

شود. در ایـن  قابل توجهی در جمعیت زنجرك مو و تخم آن می

صـل، میـزان   نیز گزارش داد کـه در اواخـر ف   )2(رابطه، حسامی 

هـا بیشـتر اسـت.    پارازیتیسم تخم زنجرك نسبت به سـایر زمـان  

هـاي  توان بیان کرد که گرچـه در اوایـل فصـل تـراکم تخـم     می

هاي سالم کمتر است، ولی پارازیتوئید بـه  پارازیته نسبت به تخم

بـرد و میـزان پارازیتیسـم را    سرعت جمعیـت خـود را بـاال مـی    

نسـل زنبـور در هـر نسـل     دهد. وجـود دو یـا چنـد    افزایش می

تواند دلیلی بر این افزایش باشد. همچنـین نتـایج   زنجرك مو می

مشابه میزبان خـود   A. atomusمطالعه حاضر نشان داد که زنبور 

منـاطق مرطـوب را بـر منـاطق      A. kermanshahیعنی زنجـرك  

نیـز نشـان داد کـه درصـد      )8(دهد. کالریـج  خشک ترجیح می

ــه پارازیتیســم تخــم زنجــرك پن توســط  Amrasca biguttulaب

در فصل مرطوب بیشـتر از فصـل خشـک     Anagrusپارازیتوئید 

زاي زنجـرك مـو   با توجه به تراکم بیشتر جمعیت خسـارت است. 

هـاي بـا آبیـاري معمـولی، میـزان      (حشره کامل و پوره) در کـرت 

خسارت باالتري در رژیم آبیاري معمولی نسبت به آبیاري حداقل 

که حـداکثر خسـارت در هـر دو سـال مطالعـه      طوريبه ،دیده شد

طور میـانگین، در  روي یاقوتی سفید در شهریورماه مشاهده شد. به

زاي آفـت روي رقـم   هاي اول و دوم تراکم مراحل خسـارت سال

رود ایـن رقـم بـا تـراکم     یاقوتی سفید حداکثر بود. پس انتظار می

ن باالي آفت، بیشترین میـزان خسـارت را متحمـل شـود. کمتـری     

 1385و  1384هــاي طــور میــانگین در ســالمیــزان خســارت بــه

ترتیب روي رقم عسکري و شاهانی در شرایط آبیـاري حـداقل   به

ارقـام   ءزا جز. این ارقام از نظر تراکم مراحل خسارتشدگزارش 

تواند قابـل  پس میزان خسارت پایین آنها می ،با تراکم پایین بودند

دهد که تـنش  این پژوهش نشان میکلی، نتایج طورتوجیه باشد. به

هاي منفـی  آبی نقش مهمی بر تراکم جمعیت دارد و اثر منفی تنش

ریزي، کاهش بقـاي  دلیل کاهش تخمتواند بهبر سطح جمعیت می

بنابراین کـاربرد رژیـم آبیـاري     ،پوره و حشره کامل رخ داده باشد

  .سزایی داشته باشدتواند در مدیریت آفت نقش بهحداقل می
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Abstract 

The grape leafhopper, Arboridia kermanshah Dlabola (Hemiptera, Cicadellidae), is an economically important pest of 
most vineyards in Isfahan. The effects of two irrigation regimes [normal (100 liter/ tree/ week) and minimum (100 liter/ 
tree/two weeks)] seasonal population changes and the damage of A. Kermanshah as well as  the percentage of 
leafhopper egg parasitism by Anagrus atomus were studied on five grape cultivars including Shahani, White Rishbaba, 
Askari, Black Rishbaba and White Yaghoti; this was done in a completely randomized blockdesign with split plots in 
three replications at  Isfahan University of Technology in the  2005-2006 period. Adults and nymphs were assessed by 
weekly sampling using a vacuum insect collector (D-VAC). Non-parasitized and parasitized eggs were counted weekly 
by clipping three leaves from different strata of vine canopy as a sample unit, in each plot. The results showed that the 
leafhopper population density, damage percentage and egg parasitism in both years of study in the normal irrigation 
plots were higher than those with the minimum irrigation. The maximum density of adults and nymphs was observed in 
June and early July on the White Yaghoti. The highest egg density and parasitism were recorded in June and October-
November, respectively, on black Rish-baba in the normal irrigation. The highest damage was on the white Yaghoti in 
August and September, and the lowest damage was on Askari and Shahani, both in the normal irrigation regime. 
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