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 هچکيد

 پژوهش این در رود.می شماربه اصفهان هایتاکستان در مو مهم آفات از اقتصادی نظر از Arboridia kermanshah Dlabola مو زنجرک
 خلیلی، عسکری، بابا، یشر سفید، یاقوتی شامل مو رقم نه روی مو، زنجرک پورگی مرحلۀ نموورشد دورۀ و کامل حشرات ریزیتخم ترجیح
 .شد ارزیابی اصفهان صنعتی دانشگاه تاکستان ایمزرعه نیمه و ایمزرعه شرایط در سیاه یاقوتی و قرمز کشمشی سفید، مشیکش سیاه، رطبی،
 توسط شده گذاشته تخم تعداد نسبت بیشترین داد، نشان طبیعی شرایط در برگی هایقفس از استفاده با یرانتخابیغ ریزیتخم از حاصل نتایج

 از استفاده با انتخابی ریزیتخم از حاصل نتایج اساس بر بود. سیاه یاقوتی رقم به مربوط مقدار کمترین و بابا یشر قمر به مربوط مادۀ زنجرک
 سیاه یاقوتی رقم روی میزان کمترین و سفید یاقوتی رقم روی ماده زنجرک هر ازای به ریزیتخم میزان بیشترین ایمزرعه نیمه شرایط در گلدان
 شد. تعیین طبیعی شرایط در مو مختلف های رقم روی A. kermanshah زنجرک پورگی مختلف سنین نموورشد رۀدو همچنین شد. ثبت

 مشاهده سفید یاقوتی رقم روی روز(33/26± 88/0) آن کمترین و سیاه یاقوتی رقم روی روز( 33/29±3/0) پورگی دورۀ کل طول بیشترین
 های رقم بین در میزبان ینتر نامطلوب سیاه یاقوتی رقم  و ینتر مناسب سفید یاقوتی رقم ورگی،پ دورۀ و یگذار تخم ترجیح نتایج اساس بر شد.
 و A. kermanshah مو زنجرک ریزیتخم میزان بین داری یمعن همبستگی مطالعه این در .هستند A. kermanshah زنجرک برای شده مطالعه مو

  نشد. مشاهده (r 2=0.18, P>0.05) مو مختلف های رقم برگ سطح پرز تراکم
 

 .مو زنجرک ،پورگی نموورشد ۀدور ریزی،تخم ترجیح کليدی:های هواژ
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ABSTRACT 

The grape leafhopper, Arboridia kermanshah Dlabola (Hemiptera, Cicadellidae), is an economically important pest in 
most vineyards of Isfahan. In this study oviposition preference and nymphal developmental time of the pest were 
studied on nine cultivars including White Yaghotii, Black Yaghotii, Askari, Rishbaba, Khalili, Rotabi, Red 
Keshmeshi, Black and White Keshmeshi under field and semi-field conditions in Isfahan University of Technology 
vineyard in two consecutive years. No-choice oviposition preference test was performed using leaf cages under 
natural conditions and results showed that the highest number of eggs laid per female was obtained on Rish-baba and 
the lowest amount was recorded on Black Yaghotii cultivar. Based on the choice oviposition preference test, using 
pots in the semi-field conditions, the highest and lowest oviposition rate were recorded on White Yaghotii and Black 
Yaghotii, respectively. In addition, the developmental times of different nymphal instars of the grape leafhopper were 
determined on several grape cultivars in natural conditions. The maximum duration of the total nymphal period 
(29.33±0.3 days) was observed on the Black Yaghotii and the lowest (26.33±0.88 days) on the White Yaghotii. 
Results of the oviposition preference and duration of the nymphal period indicated that White Yaghotii and Black 
Yaghotii were the most and least suitable hosts for A. Kermanshah, between the tested cultivars. In this study, no 
significant correlation (r2=0.18, P>0.05) was found between oviposition preference of A. kermanshah, respectively, 
and the leaf hair density of different grape cultivars. 
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 مقدمه

 و گرمسيری مناطق ويژه گياهان از )تاک( مو

 تجاری و اقتصادی نظر از که است یگرمسيرنيمه

 ,Seifi & Kolhar) دارد ايران در بااليی بسيار اهميت

 باغی، محصوالت بين در ،دموجو آمار اساس بر(. 2010

 دوم ۀرتب سال، در تن ميليون 2/3 ودحد توليد با انگور

 کل از درصد 35/16 و هشتدا را کشور توليد ميزان

 خود به 1394 سال در را باغی محصوالت توليد ميزان

 استان در انگور کشت زير سطح است. داده اختصاص

 72500 حدود آن توليد ميزان و هکتار 6158 اصفهان

 (.Anonymous, 2014) است سال در تن

 يکی Arboridia kermanshah Dlabola مو زنجرک

 اصفهان منطقۀ در يژهو به ايران در مو آفات ترينمهم از

 حشرات کند.می ايجاد هیتوج قابل خسارت که است

 محتويات و ياهیگ يرةش از آفت اين هایپوره و کامل

 سطح يژهو به )مزوفيل(ها، برگ ميان بافت ای ياخته

 صورت به را زمستان آفت اين کنند.می تغذيه هاآن زيرين

 هرز یها علف و مو گياهی بقايای ميان در کامل ةحشر

 شرايط شدن مناسب با بهار فصل در و کرده سپری

 یها برگ رشد شروع و هوا شدن گرم با همزمان محيطی،

 مو زنجرک کند.می آغاز را خود فعاليت هاتاکستان در مو

 گونۀ روی تنها و بوده (monophage) خوار تک ایحشره

Vitis vinifera L.  در نسل سه اصفهان در و است فعال 

 سن پنج آفت اين (.Latifian et al., 2004) دارد سال

 آسيب بيشترين آزمايشگاهی شرايط در دارد. ورگیپ

 پنجم سن هایپوره يژهو به هاپوره و کامل حشرات توسط

 بر يجتدر به پورگی سن افزايش با بنابراين شود.می وارد

 Latifian et) گرددمی افزوده آفت آسيب و تغذيه ميزان

al., 2004.)  

 افتني برای بينايی و بويايی هاینشانه از هازنجرک

 در ميزبان گياه هایويژگی و کنندمی استفاده ميزبان

 هستند مؤثر مو هایزنجرک توسط ميزبان انتخاب

(Brodbeck et al., 2007; Fornasiero et al., 2015). 

 که است شده گزارش پژوهشی نتايج در مثال عنوان به

 هایشاخه روی Empoasca vitis زنجرک هایپوره

 اين  بالغ حشرات و دارند باالتری تراکم انگور مستحکم

 ريزیتخم برای را متراکم پوشش با مو های رقم آفت

 همچنين .(Pavan & Picotti, 2009) دهندمی ترجيح

 يا کرک است، شده گزارش ديگری پژوهش نتايج در

 انتخاب در مو های رقم روی موجود های)تريکوم( پرز

 Fornasiero) است مؤثر هازنجرک توسط ميزبان گياه

et al., 2015.) ظاهری، هایويژگی بر عالوه 

 آلودگی ميزان بر نيز چوبی آوند در موجود های ترکيب

 داده نشان مثال برای است. تأثيرگذار زنجرک به مو

 پرولين به گلوتامين هایاسيدآمينه نسبت که است شده

 Homalodisca زنجرک فراوانی با مو های رقم در موجود

coagulate است ارتباط در (Andersen et al., 2005.) 

 است، شده داده نشان ديگری بررسی نتايج در همچنين

 (phytoplasma) فايتوپالسما به آلوده مو های رقم که

 Scaphoideus زنجرک هایپوره و کامل حشرات برای

titanus باشند.می ترجذاب سالم های رقم به نسبت 

 به آلوده زنجرک جمعيت افزايش با زنجرک ترجيح اين

 شودمی بيماری سريع گسترش باعث فايتوپالسما

(Chuche et al., 2016.) ترجيح خوار،گياه حشرات در 

 بقای و رشدونمو روی ماده حشرات توسط گذاریتخم

 ماده حشرات ريزیتخم که ینحو به .است مؤثر نتاج

 شايستگی تواندمی باال، يفيتباک ميزبان گياهان روی

 (.Jaenike, 1978) دهدمی فزايشا را جمعيت

 جمعيت افزايش در ميزبان گياه مهم نقش به توجه با

 ارتباط در جامعی بررسی تاکنون کشاورزی، مختلف آفات

 روی A. kermanshah زنجرک ميزبانی ترجيح با

 در بنابراين، است. نگرفته صورت مو مختلف های رقم

 زنجرک کامل حشرات ريزیتخم ترجيح پژوهش ينا

 و انتخاب حق با آزمون دو در A. kermanshah مو

 یپورگ نموورشد ةدور همچنين و انتخاب حق بدون

 دانشگاه تاکستان در مو يجرا رقم نه روی آفت اين

  .شد ارزيابی اصفهان یصنعت

 

  هاروش و مواد

 موجود تاکستان در مطالعه اين صحرايی های آزمايش

 اصفهان صنعتی دانشگاه کشاورزی ةدانشکد ۀمزرع در

 ماده و نر کامل حشرات آوریجمع گرفت. انجام

 صورت واک()دی مکنده دستگاه کمک با مو زنجرک

 ماده و نر حشرات تفکيک آزمايشگاه در سپس گرفت.

 (مورفولوژيک) شناختی ريخت خصوصيات به توجه با

 ماده به نسبت نر حشرات ترتيره و تر کوچک بدن نظير



 35 1397بهار و تابستان  ،1 ةشمار، 49 ةايران، دوردانش گياهپزشکی  

 

 نر حشره در دراز (آدياگويس) نر تناسلی اندام وجود و

 گرفت صورت ماده ةحشر در مشخص تناسلی اندام و

(Latifian et al., 2004). مورد شدة کشت های رقم 

 عسکری، ،بابا ريش ،وسفيد سياه ياقوتی شامل آزمايش

 بود. قرمز و سفيد کشمشی سياه، رطبی، خليلی،
 آبياری و خزنده صورت به ها رقم اين کشت سيستم

 ترکيب گونه يچه اين، بر عالوه بود. ایقطره صورت به

 و هابيماری آفات، (کنترل) مهار برای شيميايی

 درون موجود هرز هایعلف نشد. استفاده هرز هایعلف

 شدند. حذف مکانيکی روش به تاکستان

 

 آزمایش در مو زنجرک کامل حشرات ریزیتخم ترجیح

  انتخابیغیر

 بر مو زنجرک رانتخابیغي ريزیتخم ترجيح آزمايش

 شرايط در Dennehy & Martinson (1995) روش اساس

 سال در کشاورزی دانشکدة مجاور تاکستان طبيعی

 که بهار آغاز در آزمايش، اين انجام برای شد. انجام 1385

 از برگ يک روی بودند، نکرده گذاریتخم هنوز هازنجرک

 متر،نتیسا 15 در 15 ابعاد به توری هایکيسه رقم، هر

 روی ريزیتخم مانع تا شد کشيده برگی قفس صورت به

 با مصادف ماه،ارديبهشت اواسط در سپس شود. هاآن

 5) نر حشرات رهاسازی مو، زنجرک گذاریتخم شروع

 صورت برگی هایقفس درون به عدد(، 10) ماده و عدد(

 درون مادة و نر هایزنجرک به هفته يک سپس گرفت.

 از بعد گيرد. صورت گذاریتخم تا شد ادهد اجازه هاقفس

 درون و چيده برگی هایقفس درون هایبرگ هفته، يک

 بلوک شمارة و رقم نام با داربرچسب نايلونی هایکيسه

 در آزمايش اين شدند. بررسی آزمايشگاه در و گذاشته

 و مو مختلف رقم نه روی تصادفی کامل بلوک طرح قالب

 از هاداده وتحليل يهتجز گرفت. صورت تکرار چهار در

 افزار نرم از استفاده با (ANOVA) واريانس تجزيۀ روش

SAS زمونآ از هاميانگين مقايسۀ برای شد. انجام LSD 

 .شد استفاده درصد 5 احتمال سطح در

 

 در مو زنجرک کامل حشرات ریزیتخم ترجیح

 انتخابی آزمایش

 شرو با مو زنجرک انتخابی ريزیتخم ترجيح آزمايش

Dennehy & Martinson (1995) زمستان در شد. انجام 

 از رقم نه (،1385 و 1384 هایسال اسفند )اوايل

 در مختلف( رقم )دو جفتی صورت به مو مختلف های قلمه

 طول مترسانتی 40 حدود هاقلمه شدند. کاشته گلدان هر

 منظور به بهار، اوايل در بودند. گره چهار يا دو شامل و

 به توری هایکيسه مو، زنجرک به هاقلمه یآلودگ عدم

 کشيده هاگلدان تمام روی مترسانتی 50 در 50 ابعاد

 10) نر کامل حشرات رهاسازی ماه،خرداد اوايل در شد.

 شد. انجام هاآن روی مو زنجرک عدد( 15) ماده و عدد(

 داخل شده سازیرها مادة و نر کامل حشرات به هفته يک

 قلمۀ دو هایبرگ روی تا شد داده زهاجا گلدانی قفس هر

 تمام مدت، اين گذشت از بعد کنند. گذاریتخم متفاوت

 به و چيده جداگانه طور به قلمه دو هر هایبرگ

 کمک با آزمايشگاه در شدند. منتقل آزمايشگاه

 توسط شده گذاشته هایتخم تعداد استرئوميکروسکوپ،

 اين .شد ثبت و شمارش هابرگ روی ماده هایزنجرک

 تکرار چهار در مو رقم نه از مختلف ترکيب 36 با آزمايش

 در t آزمون طريق از هاداده وتحليل يهتجز شد. انجام

 EXCEL افزارنرم همچنين گرفت. صورت SAS افزارنرم

 .شد گرفته کار به نمودارها رسم یبرا

 

 های رقم روی مو زنجرک پورگی رشدونمو دورۀ ارزیابی

 مو مختلف

 15 در 15 ابعاد به برگی هایقفس آزمايش اين در

 يک حاوی های رقم از يک هر هایبرگ روی مترسانتی

 هایقفس بازديد شد. نصب مو، زنجرک تخم عدد دو يا

 يک سن ةپور به مو زنجرک تخم تفريخ زمان از برگی

 کامل ةحشر به شدن يلتبد و پورگی سن آخرين تا

 تا داشت دامها استريوميکروسکوپ با روزانه صورت به

 پورگی سنين شود. مشخص پورگی سن هر ةدور طول

 شد. داده تشخيص مورفولوژيکی هایويژگی اساس بر

 SAS افزار نرم در (ANOVA) واريانس تجزيۀ روش از

 برای .شد استفاده هاداده وتحليل يهتجز منظور به

 5 احتمال سطح در LSD زمونآ از هاميانگين ۀمقايس

 .شد استفاده درصد

 

 های رقم در پرز تعداد تعیین آزمایشگاهی ارزیابی

 مو مختلف

 تراکم با مو زنجرک جمعيت تراکم ارتباط به توجه با
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 & Munyaneza) مو های رقم هایبرگ روی پرز

Upton, 2005) در پرزها تراکم و تعداد مطالعه اين در 

  منظور، بدين .شد محاسبه مو مختلف های رقم

  شد. انتخاب برگ سه مو های رقم از يک هر از

 1 اندازة با قسمت سه برگ، هر در آن از پس

  تعداد و انتخاب تصادفی طوربه مترمربع يلیم

 70 ینمايبزرگ با ها آن روی موجود پرزهای

 پرز تعداد ميانگين و شمارش استرئوميکروسکوپ

 صورت تکرار سه در آزمايش اين شد. مشخص موجود

 تعيين منظور به همبستگی ضريب محاسبۀ گرفت.

 و زنجرک ريزیتخم ترجيح بين همبستگی ميزان

 افزارنرم از استفاده با مو مختلف های رقم در پرز تراکم

SPSS گرفت. انجام  

 

 بحث و نتايج
 A. kermanshah موزنجرک یرانتخابیغیزیر تخم ترجیح

 های رقم بين غيرانتخابی، ريزیتخم ترجيح آزمايش در

 تفاوت مو، زنجرک گذاریتخم يزانم نظر از مو مختلف

 (.F=3.20, df=8,63) (1)جدول داشت وجود داریمعنی

 روی شده گذاشته تخم تعداد بيشترين ميانگين طوربه

 سياه ياقوتی رقم روی آن کمترين و بابا يشر رقم

 تعداد کردن محبوس احتماالً (.1 )جدول شد مشاهده

 قفس يک در ماده و نر بالغ هایزنجرک از مشخصی

 هازنجرک که شده موجب مختلف های رقم روی برگی

 مختلف های رقم احتماالً و کنند تغذيه هاآن از ناچارهب

 که باشند متفاوت هازنجرک برای ایتغذيه نظر از مو

 تأثير هاآن ريزیتخم ميزان بر توانندمی هاتفاوت اين

 باشد. داشته

رک ريزی زنجيرانتخابی ترجيح تخمغدر آزمايش 

comes  Erythroneura  وErythroneura bistrata 
های مختلف مو، نتايج نشان داده است،  روی رقم

با تراکم پرز  E. bistrataانتخاب ميزبان توسط زنجرک 

های مو ارتباط منفی دارد،  های رقمموجود روی برگ

 ريزی زنجرک گونه ارتباطی در ترجيح تخم يچهاما 

E. comes شاهده نشده است با تراکم پرز م

(Martinson & Dennehy, 1995 نتايج اين تحقيق .)

اما غير   نيز نشان داد، همبستگی مثبت بسيار ضعيف

P=0.39)=(r ;0.18داری معنی
گذاری بين ميزان تخم 2

A. kermanshah  و تراکم پرز موجود روی سطح برگ

های مختلف مو در آزمون غيرانتخابی وجود دارد.  رقم

ی شيميايی ها عاملهای مختلفی اهميت  سینتايج برر

های مقاوم و حساس به  گياه را در تعيين رقم

 ;Bellota et al., 2013است ) ها نشان دادهزنجرک

Khan & Saxena 1985; Saxena & Okech, 1985 .) 

 

 A. kermanshahریزی انتخابی زنجرک مو ترجیح تخم

معناداری ريزی انتخابی، تفاوت در آزمايش ترجيح تخم

های مختلف  ريزی زنجرک مو روی رقمدر ميزان تخم

 (.1مو مشاهده شد )جدول

های ياقوتی سفيد و ياقوتی  در اين آزمايش رقم

سياه به ترتيب بيشترين و کمترين تعداد تخم 

  (.1را به خود اختصاص دادند )جدول شده گذاشته

 
 مختلف های رقم روی هفته يک طول در Arboridia kermanshah مو زنجرک گذاریتخم ميزان معيار خطای ± ميانگين .1 جدول

 مو مختلف های رقم روی برگ پرز تراکم و گذاریتخم ترجيح غيرانتخابی و انتخابی هایآزمايش در مو
Table 1. Mean (± SE) number of eggs laid per week of Arboridia kermanshah on several grape cultivars in choice 

and no-choice oviposition preference tests and leaf hai Arboridia kermanshah  density of the grape cultivars 

Hair density 

(number/mm2)
 

Number of eggs  

in choice test 
Number of eggs  

in no-choice test 
Grape cultivars 

0.13±0.06a 6.56±0.59 a 4.125±1.33ab White Yaghotii 

0.06±0.026b 1.72±0.25e 0.5±0.12c Black Yaghotii 
0.12±0.052a 2.97±0.28c 3.63±0.42ab Askari 

0.025±0.011c 3.6±0.37c 4.25±0.65a Rish-baba 

0.05±0.02b 1.84±0.21de 3±1.02ab Khalili 

0.04±0.017b 5.16±0.56b 3.6±0.6ab Rotabi 

0.02±0.01c 2.84±0.45cd 0.63±0.26c Red Keshmeshi 

0.02±0.01c 2.94±0.34c 3.13±0.91ab Black 

0.04±0.017b 1.91±0.29de 2±0.84bc White Keshmeshi 

 .است  LSD آزمون اساس بر درصد 5 احتمال سطح در ها ميانگين بين دارمعنی اختالف دهندةنشان ستون هر در غيرمشابه های حرف

Means with different letters in each column are significantly different at 5% level (LSD test). 
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 شد، جفت ها رقم ساير با سفيد ياقوتی رقم کهیهنگام

 سفيد ياقوتی رقم روی ريزیتخم ميزان بيشترين

 با سفيد ياقوتی رقم بين تنها اگرچه شد، مشاهده

 خليلی (،t=3.4, p=0.042) سياه ياقوتی های رقم

(t=4.24, p=0.024،) قرمز کشمشی (t=4.02, p=0.027)  

 صورت به (t=2.57, p=0.082) سفيد کشمشی و

 تفاوت ،شده گذاشته تخم تعداد نظر از جداگانه

 رقم که هنگامی (.1-1 )شکل شد مشاهده داری معنی

 شد، جفت جداگانه طور به ها رقم ساير با سياه ياقوتی

 عسکری ،(t=3.4, p=0.042) سفيد ياقوتی های رقم با

(t=-9,  p=0.002،) باباريش (t=-3.2, p=0.048،) رطبی 

(t=-6.27, p=0.008) سياه و (t=-2.89, p=0.063) 

 تعداد ها رقم اين به نسبت و داشت داریمعنی تفاوت

 اما بود، شده گذاشته سياه ياقوتی روی کمتر تخم

 ،سفيد کشمشی مانند ديگر های رقم با سياه ياقوتی

 نداد نشان داریمعنی تفاوت خليلی و قرمز کشمشی

 شد، داده نشان همچنين (.1-2 و 1-1)شکل

 جفت مو های رقم ساير با عسکری رقم که یهنگام

 عسکری رقم روی شده گذاشته تخم تعداد ود،ش می

 (t=7.35, p=0.005) سفيد کشمشی های رقم به نسبت

 داریمعنی طور به  (t=-9, p=0.002) سياه ياقوتی و

 و1-2 )شکل است کمتر رطبی رقم به نسبت و  بيشتر

 مو های رقم ساير با باباريش رقم که یهنگام (.3-1

 توسط شده گذاشته هایتخم تعداد نسبت شد، جفت

 بيشتر داری،معنی اختالف با رقم اين روی مو زنجرک

 و (t=-3.22, p=0.048) سياه ياقوتی های رقم از

 قرمز کشمشی و (t=1.67, p=0.194) سفيد کشمشی

(t=2.78, p=0.069) .عسکری، های رقم با رقم اين بود 

 نسبت نظر از نيز سياه و قرمز کشمشی رطبی، خليلی،

 )شکل نداشت داریمعنی اختالف شده گذاشته تخم

 خليلی، رقم جفتی های همقايس در .(1-4 و 3-1 ،2-1

 تخم تعداد نظر از رقم اين ،داد نشان نتايج

 در دارمعنی طور به مو زنجرک توسط شده هگذاشت

 ,t=2.61) رطبی های رقم به نسبت تریپايين سطح

p=0.079) سفيد ياقوتی و (t=4.24, p=0.024) قرار 

 سياه، قرمز، کشمشی های رقم با و (1-5 )شکل داشت

 تفاوت سياه یياقوت و بابا يشر سفيد، کشمشی

 رقم .(1-5 و 1-3 ،1-2 )شکل نداد نشان داری معنی

 شده جفت هاآن با که یهاي رقم با مقايسه در رطبی

 ,t=-6.27) سياه ياقوتی های رقم با فقط بود،

p=0.008،) سفيد کشمشی (t=1.41, p=0.252،) سياه 

(t=-6.27, p=0.008) قرمز کشمشی و (t=4.37, 

p=0.022) داشت تفاوت دارمعنی طور به (P=0.05) و 

 تخم تعداد ينبيشتر ها رقم اين همه به نسبت

 و سفيد ياقوتی های رقم با و داشت را شده گذاشته

 ۀمقايس (.1)شکل بود دارمعنی تفاوت فاقد بابا يشر

 تخم تعداد داد، نشان قرمز کشمشی با سياه رقم جفتی

 از بيشتر دارمعنی طور به سياه رقم روی شده گذاشته

 در (،1-6 )شکل (t=-7, p=0.006) است قرمز کشمشی

 روی داریمعنی طور به زنجرک ريزیتخم يزانم مقابل

 ,t=5) سفيد کشمشی رقم از بيشتر قرمز کشمشی رقم

p=0.015) را داری یمعن تفاوت نتايج (.1-6)شکل بود 

 و سياه رقم دو بين زنجرک يزیر تخم ميزان در

 ريزیتخم از حاصل نتايج ندادند. نشان سفيد کشمشی

 روی Homalodisca coagulata زنجرک انتخابی

 داد نشان (Lisbonو Eureka) ليمو رقم دو هایبرگ

 رقم روی فوق زنجرک ةشد گذاشته هایتخم تعداد که

Eureka رقم به نسبت داریمعنی طور به Lisbon 

 و ضخامت ،داد نشان پژوهش اين نتايج است. بيشتر

 ترجيح در Eureka رقم هایبرگ ناهموار سطح

Hoddle, & Irvin ) ستا بوده مؤثر زنجرک گذاری تخم

 گياه مورفولوژيک خصوصيات نابراين،ب .(2004

 منفی و مثبت مکانيکی هایمحرک ايجاد با توانند می

 باشند داشته نقش حشره ريزیتخم و تغذيه در

(Munyaneza & Upton, 2005). پرز تراکم در تفاوت 

 احتمالی عامل يک تواندمی نيز مو مختلف های رقم در

 های رقم به مو زنجرک ترجيح عدم يا ترجيح در

 ريزیتخم ترجيح در مثال، عنوان به باشد. مختلف

 ريزیتخم ميزان بيشترين E. bistrata زنجرک انتخابی

 جزو برگ زيرين سطح در که Elvira رقم روی

 است بوده شود،می محسوب پرز بدون های رقم

(1995 Dennehy, & Martinson.) بررسی اين نتايج 

 ترجيح آزمايش دو هر در ،داد نشان همچنين

 توسط شده گذاشته تخم تعداد کمترين گذاری، تخم

 رقم اين که بود سياه ياقوتی رقم روی مو زنجرک

 برگ سطح در را پرز تراکم ميانگين از متوسطی سطح
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 در پرز وجود که شد داده نشان طرفی از داشت.

 ترجيح در تأثيری عسکری و سفيد ياقوتی های رقم

 (.1 )جدول است نداشته زنجرک اين ريزیتخم

 ضريب کم مقدار و نبودن دار یمعن به توجه با بنابراين

r انتخابی، )آزمون شده محاسبه همبستگی
2
=0.18, 

P=0.25 ،0.18 غيرانتخابی, P= 0.39=(r
 پرز تراکم ،2

  زنجرک ميزبانی ترجيح بر مو های رقم در موجود

A. kermanshah نتايج در است. شتهندا چندانی يرتأث 

 ترجيح که است شده داده نشان ديگری بررسی

 برگ ضخامت با Dalbulus maidis زنجرک ريزی تخم

 همبستگی توجهی قابل طور به ذرت مختلف های رقم

 احتماالً که است شده پيشنهاد دارد. وجود منفی

 ترجيح در ذرت گياه در موجود دفاعی های ترکيب

 ,.Bellota et al) باشد داشته نقش زنجرک ميزبانی

 ممکن تحقيق، اين نتايج به توجه با بنابراين .(2013

 نقش مو های رقم در موجود شيميايی های ترکيب است

 ميزبانی ترجيح در پرز تراکم به نسبت تریمهم

 باشد. داشته A. kermanshah زنجرک

 

 
 رقم دو مقايسۀ در مو های رقم از يک هر روی Arboridia kermanshah مو زنجرک توسط شده گذاشته تخم تعداد نسبت .1 شکل

 دهندةنشان * عالمت و (n=4) تکرار هر در تخم کل تعداد ميانگين دهندةنشان ستون جفت هر باالی )اعداد انتخابی آزمون در مو

 (درصد 5 احتمال سطح در مو رقم دو بين دارمعنی تفاوت
Figure 1. The mean proportion of laid eggs by Arboridia kermanshah on each grape cultivar in pairwise comparisons 

of two cultivars in choice tests (Numbers above bars denote mean number of eggs per replicate (n=4) and asterisks 

indicate significant differences at 5% level) 
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 مو رقم نه روی مو زنجرک پورگی نموورشد ۀدور طول

 پورگی دورة طول شده، مطالعه رقم نه در داد، نشان نتايج

 يابد. می افزايش يجتدر به پنجم سن تا اول سن از

 پنجم و اول سنين در پورگی دورة طول نظر از همچنين

 احتمال سطح در مختلف های رقم بين داریمعنی تفاوت

 دوم سنين دورة طول نظر از اما نشد. مشاهده درصد5

(F=2.30, df=8,18)، سوم (F=1.13, df=8,18) چهارم و 

(F=2, df=8,18) زنجرک پورگی ةدور کل نيز و پورگی 

 در مو، مختلف های رقم در (F=2.15, df=8,18) مو

 داشت وجود داریمعنی تفاوت درصد5 احتمال سطح

 (.2)جدول

 ياقوتی رقم روی پورگی ةدور کل طول بيشترين

 شد. تعيين سفيد ياقوتی رقم روی آن کمترين و سياه

 بعد پورگی ةدور کل ميانگين نظر از مو های رقم ساير

 سفيد، کشمشی از عبارت ترتيب به سياه ياقوتی رقم از

 و بابا يشر خليلی، سياه، عسکری، قرمز، کشمشی

 مو رکزنج هایپوره بنابراين (.2جدول ) بودند رطبی

 مو های رقم ساير به نسبت سفيد ياقوتی رقم روی

 به تریکوتاه زمان در آن روی و داشته باالتری کارايی

 تفاوت به توجه با رسيدند. کامل( )حشره بلوغ ۀمرحل

 های رقم در پورگی ةدور طول نظر از شده مشاهده

 کيفی طور به های رقم اين که رودمی احتمال مختلف

 اين در اند.بوده متفاوت هاپوره یبرا تغذيه نظر از

 بقای ميزان که است شده داده نشان نيز رابطه

 و Oncometopia facialis زنجرک های پوره

Dilobopterus costalimai های(واريته) رقم روی 

 موجود غذايی های ترکيب در تفاوت دليل به مرکبات

 (.et al Milanez., 2003) است متفاوت ها آن در

 ،است شده گزارش ديگری بررسی نتايج در همچنين

 Homalodisca زنجرک هایپوره رشدونمو زمان

vitripennis ميزبان گياهان روی euonymus، 

Chrysanthemumطور به ترتيب به آفتابگردانو 

 شده پيشنهاد .است روز 5/35 و 3/42 ،4/87 ميانگين

 گياه روی پورگی ةدور ترکوتاه رشدونمو زمان است،

chrysanthemumمواد ميزان دليل به آفتابگردان و 

 گياه و هاستپوره رشدونمو برای مناسب غذايی

euonymus برای نياز مورد مواد غلظت کاهش دليل به 

 پورگی رشدونمو زمان مدت افزايش باعث ها،پوره رشد

 (.Chen et al., 2010) شودمی

 

 کلی گیرینتیجه

 برای را یگياهان طبيعی طور به حشرات بسياری

 غذای آوردن فراهم با کهکنند  یم انتخابی گذار تخم

 گردد ها آن الروهای رشدونمو بهبود باعث مطلوب
(Singer, 1983; Thompson & Pellmyr, 1991). 

 ترجيح بين را ارتباطی چنين نيزاين بررسی  نتايج

، داد نشان موة زنجری ها پوره رشد وی گذار تخم

 آزمون در ريزیتخم انميز بيشترينکه  یطور به

 رقم روی پورگیة دور طول ترينکوتاه و انتخابی

 دو هر در ريزیتخم ميزان کمترين و سفيد ياقوتی

 ياقوتی رقم روی پورگیة دور طول بيشترين و آزمون

 شد. ديده سياه

 
 مختلف های رقم در Arboridia kermanshah مو زنجرک )روز( پورگی مختلف سنين دورة طول معيار خطای ± ميانگين .2 جدول

 1385 خرداد تاکستان، طبيعی شرايط در مو

Table 2. Mean (± SE) developmental time (day) of different nymphal instars of Arboridia kermanshah on several 

grape cultivars in natural conditions, June 2006 
Total nymphal period 5th instar 4th instar 3ed instar 2nd instar 1st instar Grape cultivars 

26.33±0.88d 7 ± 0.01a 6.33±0.3ab 5.33±0.3ab 4±0.001b 3.67±0.3a White Yaghotii 

29.33±0.3a 7.67 ± 0.3a 7±0.01a 5.67±0.3ab 5±0.01a 4±0.002 a Black Yaghotii 

27.67±0.3ad 7.67 ± 0.3a 6.67±0.03ab 4±0.03b 4±0.01b 3.33±0.3 a Askari 

27±0.58bcd 7 ± 0. 01 a  6±0.02b 4±0.03b 4.33±0.3ab 3.67±0.3a Rish-baba 

26.67±0.67cd 7.67 ± 0.3a 6±0.02b 5.33±0.3ab 4.67±0.3ab 4±0.02 a Khalili 

26.67±0.67cd 7.33 ± 0.3a 6±0.02b 5.33±0.3ab 4.33±0.3ab 3.67±0.3a Rotabi 

28.33±0.3abc 7.67 ± 0.3a 6.33±0.3ab 5.67±0.3ab 5±0.01a 4±0.02 a Red Keshmeshi 

27.67±0.9ad 7± 0. 01a 6.33±0.3ab 5.67±0.3ab 4.67±0.3ab 4±0.02 a Black 

28.67±0.88ab 7.67±0.3a 6.67±0.3ab 6±0.001a 4.67±0.3ab 4±0.02 a White Keshmeshi 

 .است  LSD آزمون اساس بر درصد 5 احتمال سطح در ها ميانگين بين دار معنی اختالف دةدهن نشان ستون هر در غيرمشابه های حرف

Means with different letters in each column are significantly different at 5% level (LSD test). 
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 مطلوب با بررسی مورد های رقم ميان در بنابراين

 ميزبانی تجه سفيد ياقوتی رقم گرفتن نظر در

 کمترين با ها رقم ساير کاشت توانمی مو، زنجرک

 کشمشی سياه، ياقوتی های رقم مانند ميزبانی ترجيح

 سفيد ياقوتی جای به را قرمز کشمشی و سفيد

 های ژن شناسايی با توانمی همچنين داد. پيشنهاد

 با مو های رقم در A. kermanshah مو زنجرک به مقاوم

 مقاوم های رقم توليد در ها آن از کمتر، ميزبانی ترجيح

 اين در کرد. استفاده مطلوب زراعی خصوصيات با

 با آفت ميزبانی ترجيح در مشخصی ارتباط مطالعه

 نشد، مشاهده مو های رقم از يک هر روی پرز تراکم

 مو های رقم هایويژگی ساير دارد وجود احتمال اين

 یچوب آوندهای در موجود شيميايی های ترکيب نظير

 باشند. داشته بيشتری نقش آفت ميزبانی ترجيح در
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