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چکیده
 یکی از آفات محدودکنندۀ کشت و کارPhyllocnistis citrella Stainton (Lepidoptera: Gracillaridae( مینوز برگ مرکبات
. خسارت شش گونه مرکبات نسبت به این آفت در شرایط باغی مورد ارزیابی قرار گرفت، در این بررسی.مرکبات در خوزستان است
 سانتیمتری آلوده به سن اول الروی از هرگونه بهطور تصادفی انتخاب و با استفاده از تلۀ آستینی پوشانده10  شاخههای،بدین منظور
 در این. حشرات بالغ و طول دورۀ الروی و شفیرگی ثبت گردید، شفیره، الرو، تعداد تخم، سپس بهصورت روزانه تاریخ آلودگی.شد
 بهطوریکه بیشترین میانگین طول دورۀ الروی در پرتقال،آزمایش تفاوت معنیداری بین صفات مورد بررسی مشاهده شد
 همچنین بیشترین میانگین طول دورۀ شفیرگی در. روز) مشاهده شد6/50±0/28(  روز) و کمترین میانگین در نارنگی11/75±0/47(
 روز) کمترین میانگین طول5/00±0/70(  روز) به دست آمد و پرتقال11/60±0/67(  روز) و گریپفروت12/66±0/88( لیموترش
: شفیره،10/25 : الرو،10/75 : پرتقال بیشترین تعداد (تخم، از نظر میانگین تعداد مراحل مختلف زیستی آفت.دورۀ شفیرگی را داشت
 نتایج بررسیها نشان.) را داشت3/50 : و بالغ3/50 : شفیره،4/00 : الرو،4/75 :) و لیموشیرین کمترین تعداد (تخم9/25 : و بالغ9/75
 با.) اندازهگیری شد0/35±0/05( ) و کمترین سطح آلوده در لیموشیرین0/82±0/05(  بیشترین میانگین سطح آلودۀ برگ در پرتقال،داد
.توجه به ویژگیهای مورد بررسی پرتقال بیشترین خسارت و لیموشیرین و گریپفروت کمترین خسارت را از حملۀ آفت متحمل شدند
. مینوز برگ مرکبات، گونههای مرکبات، خسارت:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Citrus leaf-miner, Phyllocnistis citrella Stainton (Lepidoptera: Gracillariidae), is one of the pests limiting citrus
species in Khuzestan. The damage of six citrus species to this pest was evaluated in Ahvaz region orchards. For this
purpose, 10 cm long twigs from each tree of the first instar of larvae were randomly selected and covered with a
sleeve trap. Then, the date of infection, number of eggs, larvae, pupae, adults, and the duration of larval and pupal
stages were recorded daily. There was a significant difference between the studied traits in this experiment. The
highest average length of the larval period was related to orange (11.75±0.47 days) and the lowest average of
tangerine (6.50±0.28 days) was recorded. Also, the highest mean pupal period was related to key lime (12.66±0.88
days) and grapefruit (11.66±0.67 days), and orange (5.00±0.07 days) had the lowest average. The highest number of
pest different life stages was recorded in orange fruit (eggs: 10.75, larvae: 10.25, pupae: 9.75 and adults: 9.25) and
the lowest number was observed in sweet lemon (eggs: 4.75, larvae: 4.00, pupae: 3.50 and adults: 3.50). The level of
contaminated leaf area showed that the highest average of orange (0.82±0.05) and the lowest average of sweet lemon
(0.35 ± 0.05) were recorded. According to the parameters studied, orange have suffered maximum and sweet lemon
and Grapefruit minimum damage from pest attack.
Keywords: Citrus leaf-miner, citrus species, damage.
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مقدمه
با گسترش احداث باغهای مرکبات ،آفات و بیماریهای
گیاهی زیادی بهعنوان عوامل محدودکنندة تولید
محصول پیش روی باغداران قرار گرفته است .یکی از
آفاتی که اهمیت زیادی دارد شبپرة مینوز برگ مرکبات،
 Phyllocnistis citrella Staintonاست .شبپرة مینوز
مرکبات نخستین بار توسط  (1856) Staintonتوصیف
شد .این حشره از آفات مهم مرکبات در مناطق آسیایی
ازجمله ایران و دیگر مناطق جهان است .در ایران
نخستین بار از نواحی مرکبات خیز خوزستان و فارس
توسط  (1961) Farahbakhshگزارش شد.
حشرات مادة مینوز روی حاشیۀ برگهای جوان و
یا درون بافت برگ بهصورت انفرادی تخمگذاری
میکند .تخمریزی معموالً هنگام غروب صورت
میگیرد ( .)Badawy, 1967; Beattie, 2004این آفت
چهار سن الروی دارد و طول دورة الروی آن بسته به
شرایط محیطی معموالً  5تا  20روز طول میکشد
( .)Heppner, 1993شفیرهها در انتهای داالن الروی
تشکیل میشوند .طول دورة شفیرگی بستگی به
شرایط آب و هوایی منطقه بین  8تا  20روز گزارش
شده است ( .)Ba-Angood, 1978در مطالعۀ
زیستشناسی این آفت در شرایط آزمایشگاهی،
میانگین طول دورة جنینی ،الروی ،پیش شفیرگی و
شفیرگی مینوز برگ مرکبات در دمای  20درجۀ
سلسیوس و رطوبت نسبی  70درصد بهترتیب
 8/95±1/85 ،3/65±1/37و  7/5±1/91گزارش شد
(.)Namvar & Safaralizade, 2008
این آفت بیشتر به سرشاخههای جوان مرکبات
خسارت زده و مانع گسترش برگها و گاهی ریزش
آنها میشود ( .)Diez et al., 2000خسارت این آفت
در اثر تغذیۀ الرو از برگها ،سرشاخههای جوان و
خشبی نشده و در برخی موارد میوه به وجود میآید.
الروهای جوان بالفاصله پس از تفریخ ،آغاز به تغذیه از
سبزینۀ بافت برگ نموده و موجب بدشکلی و
پیچیدگی آنها میشوند .آلودگی شدید گیاه میتواند
کاهش قابل توجه محصول را در پی داشته باشد
( .)Pena et al., 2000بهطور متوسط وجود دو یا تعداد
بیشتر داالن الروی در هر برگ میتواند رشد نهالها و

عملکرد درختان بهخصوص درختان زیر  5سال را
کاهش دهد (.)Beattie & Smith, 1993
بنابر تحقیقاتی که  )1999( Serajبرای مقایسۀ
برخی از گونههای مرکبات از نظر ترجیح میزبانی برای
مینوز برگ مرکبات انجام داد ،مشخص شد که
گونههای لیموی آب ،پرتقالهای والنسیا ،سیاورز و
نارنگی کینو نسبت به دیگر گونهها و رقمهای مرکبات،
آلودگی بیشتری به آفت نشان دادند و گریپفروت
کمترین آلودگی را داشته است .بهعالوه نامبرده
گزارش کرد که در شرایط دزفول ،تراکم جمعیت
مینوز برگ مرکبات در اوایل بهار خیلی پایین بوده و
از اواسط بهار افزایش مییابد بهطوریکه تراکم آن به
 3تا  4الرو در برگ میرسد.
برخی از گیاهان ،به دلیل داشتن صفات
مورفولوژیک (ریختشناختی) یا فیزیولوژیک ،نسبت به
دیگر گیاهان همجنس خود کمتر مورد حملۀ آفات
واقع میشوند و یا از حملۀ آفات کمترین خسارت را
متحمل میشوند .از اینرو شناخت ،پرورش و معرفی
این قبیل گونهها و رقمها از جمله بهترین روشهای
کنترل (مهار) آفات بهشمار میآید .لذا هدف از انجام
این پژوهش ارزیابی خسارت مینوز برگ مرکبات،
 Phyllocnistis citrella Staintonروی شش گونۀ رایج
مرکبات جنوب کشور ،شامل لیموترش آب،
لیموشیرین ،نارنج ،پرتقال رقم سیاورز ،گریپفروت و
نارنگی پرل در شرایط باغی اهواز است.
مواد و روشها
کاشت گیاه

برای بررسی میزان خسارت گونههای مرکبات نسبت به
مینوز برگ مرکبات ،شش گونه مرکبات شامل ،لیموترش
آب ( ،)Citrus aurantifolia L.لیموشیرین ( C. limettal
 ،)L.نارنج ( ،)C. aurantium L.پرتقال محلی (سیاورز)
( ،)C. sinensis L.گریپفروت ( )C. paradise Macf.و
نارنگی پرل ( )C. reticulata Blancoکه هرگونه روی
پایۀ نارنج پیوند شده و همگی نهالهای دوسالهای بودند و
از نهالستان دزفول تهیه و در ایستگاه گروه گیاهپزشکی
دانشکدة کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز با عرض
جغرافیایی  31درجه و  20دقیقۀ شمالی و طول
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جغرافیایی  48درجه و  40دقیقۀ شرقی و ارتفاع از سطح
دریا  12متر ،در چهار تکرار در دیماه ( )1394کاشته
شده بودند استفاده شد .بهمنظور کشت این گونهها،
چالههایی با فاصلۀ  1×1متر از هم ایجاد شد که کف
هرکدام را با کود ارگانیک (آلی) و خاکبرگ به نسبت
مساوی پوشانده و مقدار  100سانتیمترمکعب محلول
 Agro humicبهمنظور افزایش ریشهزایی در کف چالهها
روی مواد یادشده ریخته شد و سپس نهالها روی این
مواد در درون چالهها قرار گرفته و اطراف آنها با مخلوط
خاک و کود حیوانی پوشانده شدند .بعد از آن با استفاده
از کود ) Mircle (NPK=20 20 20به ترتیب در دو مرحلۀ
 10و  24روز پس از کشت ،کوددهی شدند .آبیاری
درختان بهصورت غرقابی دو بار در هفته انجام شد.
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مدل  ،Delta-T Devices LTD, UKابتدا میانگین درصد
سطح سالم و آلوده برای یک برگ در هر رقم محاسبه
شده ،آنگاه با در نظر گرفتن سطح کل برگ (سطح سالم+
سطح آلوده) ،در صد آلودگی برگ تعیین شد.
تجزیۀ آماری دادهها

تجزیۀ واریانس ( )ANOVAدادهها در قالب طرح
بلوکهای کامل تصادفی و با استفاده از نرمافزار SPSS 22
صورت گرفت .مقایسۀ آماری بین دو تاریخ نمونهبرداری
با استفاده از آزمون  T-testو مقایسۀ بین گونههای
مرکبات با آزمون  Tukey's testو در سطح معنیداری
 P>0/05انجام شد.
نتایج

نمونهبرداری

بهمنظور حذف اثر افزایش دمای مربوط به تغییرات فصلی
محیط بر سرعت رشد مراحل مختلف زندگی آفت ،زمان
نمونهبرداری به دو بازة شامل  15اسفند ( )1394تا 15
فروردین ( )1395و  15فروردین تا  15اردیبهشت سال
 1395تقسیمبندی شد .در هر تاریخ نمونهبرداری که
زمان جوانهزنی مرکبات و آغاز فعالیت آفت است ،چهار
سرشاخۀ  10سانتیمتری آلوده از جوانههای جدید هر
شش گونه مرکبات نامبرده بهطور طبیعی آلوده شدند
بهصورت تصادفی انتخاب شد .روی هر سرشاخه با یک
تلۀ آستینی از جنس پارچۀ ململ پوشانده شد و بهمنظور
جلوگیری از خروج حشرات بالغ انتهای آنها با کشهای
پالستیکی بسته شد .سپس بهصورت روزانه میزان
آلودگی ،تعداد تخم ،الرو ،شفیره ،طول دورة الروی و
شفیرگی و تعداد بالغان ظاهرشده در آخر هر نسل
شمارش شد .به این صورت میزان خسارت گونههای
مرکبات در شرایط طبیعی بررسی شد.
همچنین ،بهمنظور اندازهگیری آلودگی برگ ،تعداد
ده برگ از هر شش رقم مرکبات شامل پرتقال ،نارنج،
لیموترش ،گریپفروت ،نارنگی پرل و لیموشیرین (در
کل  60برگ) که تنها به یک الرو آلوده بوده و همۀ
مراحل زندگی آفت روی آن طی شده بود بهطور
تصادفی انتخاب شدند .برای اندازهگیری سطح آلوده
برگ در هر رقم با استفاده از دستگاه سطحسنج برگ

بنابر نتایج بهدستآمده ،در نمونهبرداری اول (15
اسفند تا  15فروردین) ،گونۀ پرتقال بیشترین طول
دورة الروی با میانگین ( 13/66±0/33روز) و پس از
آن در نارنج ( 11/66±0/88روز) و لیموترش
( 11/33±0/66روز) ثبت شد .درصورتیکه لیموشیرین
و نارنگی با میانگین طول دورة الروی (9/33±0/33
روز) ،کمترین طول دورة الروی در این واحد از
نمونهبرداری را داشتند .در این تاریخ از نمونهبرداری،
گونۀ گریپفروت با آنکه در شرایط یکسانی از نظر
آبیاری و تغذیه نسبت به دیگرگونهها بوده ،جوانههای
مناسب برای آلودگی توسط آفت ایجاد نکرد .در
نمونهبرداری دوم ( 15فروردین تا  15اردیبهشت)،
بیشترین طول دورة الروی در پرتقال با میانگین
( 11/75±0/47روز) مشاهده شد .طول دورة الروی
بهترتیب در لیموترش ( )8/75±0/31و نارنج
( ،)8/25±0/47لیموشیرین ( )7/50±0/64و نارنگی
( 6/50±0/28روز) کاهش یافت .نتایج حاصل از آزمون
 t-testحاکی از آن است که در گونههای پرتقال ،نارنج و
لیموترش بین بازههای نمونهبرداری در سطح احتمال
 0/05اختالف معنیداری وجود داشت .گونههای نارنگی
پرل و گریپفروت نیز در سطح احتمال  0/01اختالف
معنیداری در دو زمان نمونهبرداری نشان دادند؛
درصورتیکه در گونۀ لیموشیرین اختالف بین دو زمان
نمونهبرداری مشاهده نشد (جدول .)1

کرمکیانی و همکاران :ارزیابی خسارت گونههای متفاوت مرکبات نسبت به مینوز برگ مرکبات ...

94

تجزیهوتحلیل آماری دادهها نشان داد ،از نظر طول
دورة شفیرگی آفت بین گونههای مورد ارزیابی مرکبات
در سطح احتمال  0/05اختالف معنیداری وجود دارد
(جدول  .)2در نمونهبرداری مرحلۀ اول بیشترین طول
دورة شفیرگی در لیموترش با میانگین (12/66±0/88
روز) و پس از آن در نارنج و لیموشیرین با میانگین
( 10/33±0/66روز) مشاهده شد که تفاوت معنیداری
با لیموترش نداشتند .کمترین طول دورة شفیرگی در
نارنگی پرل با میانگین ( 8/00±0/57روز) و پرتقال
( 7/33±0/33روز) مشاهده شد .نتایج نشان داد ،بین
دو مرحلۀ نمونهبرداری از گونههای مرکبات نیز از نظر
طول دورة شفیرگی با یکدیگر اختالف معنیداری
وجود داشت (جدول .)2
بین گونههای مختلف مرکبات از نظر میانگین
تعداد هر مرحلۀ رشدی مینوز برگ مرکبات اختالف
معنیداری ،مشاهده شد (جدول  .)3به دلیل کوچک
بودن و مشخص نبودن دقیق تخمها (که حدود 0/3
میلیمتر طول داشته و در بافت برگ قرار دارند)،
الروهای سن اول و دوم بهعنوان تخم در نظر گرفته و
شمارش شدند ( .)Ujiye, 1992در این بررسی ،گونۀ

پرتقال بیشترین میانگین ( )10/75±0/85تخم بر
سرشاخه را داشته و گونههای گریپفروت با میانگین
( )9/75±0/85و لیموترش با میانگین ()8/50±0/64
تخم بر سرشاخه تفاوت معنیداری با پرتقال نداشتند.
پس از آن نارنگی پرل با میانگین ( )7/00±0/81و
لیموشیرین با میانگین ( )4/25±0/95تخم بر
سرشاخه کمترین تعداد تخم نسبت به دیگر گونهها
داشتند .در مرحلۀ الروی پرتقال با بیشترین میانگین
( )10/25±0/75و لیموشیرین با کمترین میانگین
( )4/00±0/40الرو بر سرشاخه با یکدیگر اختالف
معنیداری نداشتند .بیشترین میانگین تعداد شفیره در
پرتقال ( )9/75±0/47شفیره بر سرشاخه بود و
کمترین میانگین در لیموشیرین با میانگین
( )3/50±0/28شفیره بر سرشاخه ،مشاهده شد.
میانگین تعداد حشرات بالغ در گونههای مختلف
اختالف معنیداری داشت .به این صورت که گونۀ
پرتقال با میانگین ( )9/25±0/47حشرة بالغ بر
سرشاخه بیشترین و گونۀ لیموشیرین با میانگین
( )3/50±0/28حشرة بالغ بر سرشاخه کمترین تعداد
را داشته است (جدول .)3

جدول  .1میانگین ( ±خطای معیار) دورة الروی مینوز مرکبات روی گونههای متفاوت مرکبات (پرتقال ،لیموشیرین ،نارنگی،
نارنج ،لیموترش و گریپفروت) در شرایط باغی اهواز
Table 1. Means (±SE) of larval stage of Phyllocnistis citrella on different citrus species (orange, sweet lemon,
tangerine, sour orange, key lime, and grapefruit) in Ahvaz orchard region
t
*t5 = 3.03
t5 = 6.42ns
**t5 = 6.42
*t5 = 3.26
*t5 = 3.25
**t6 = 18.97

* میانگینها با حرفهای

Sampling time
5 March- 3 April
13.66±0.33 a
9.33±0.33 b
9.33±0.33 b
11.66±0.88 ab
11.33±0.66 ab
0.0±0.0 c
F5,12 = 88.9; P < 0.001

3 April- 4 May
11.75±0.47 a
7.50±0.64 bc
6.50±0.28 c
8.25±0.47 bc
8.75±0.31 b
8.00±0.37 bc
F5,19 =13.30; P < 0.001

Citrus species
Orange
Sweet lemon
Tangerine
Sour orange
Key lime
Grapefruit
F, P

همسان در هر ستون با آزمون  Tukey's testو در هر سطر با آزمون  t-testدر سطح احتمال آماری  5درصد اختالف معنیداری ندارند.
* Means with same letters in each column are not significantly different using Tukey's test and in each row using t-test.

جدول  .2میانگین ( ±خطای معیار) طول دورة شفیرگی مینوز مرکبات روی گونههای متفاوت مرکبات (پرتقال ،لیموشیرین،
نارنگی ،نارنج ،لیموترش و گریپفروت) در شرایط باغی اهواز
Table 2. Means (±SE) of pupal stage of Phyllocnistis citrella on different citrus species (orange, sweet lemon,
tangerine, sour orange, key lime, and grapefruit) in Ahvaz orchard region
t
*t5 = 2.64
**t5 = 4.50
**t5 = 4.85
**t5 = 4.85
**t5 = 4.09
**T6 = 18.97

* میانگینها با حرفهای

Sampling time
3 April- 4 May
5.00±0.70 b
6.75±0.47 b
5.25±0.25 b
5.25±0.75 b
7.50±0.86 b
11.60±0.67 a
F5,19 =16.25; P < 0.001

5 March- 3 April
7.33±0.33 c
10.33±0.66 ab
8.0±0.57 bc
10.33±0.66 ab
12.66±0.88 a
0.0±0.0 d
F5,12 = 88.9; P < 0.001

Citrus species
Orange
Sweet lemon
Tangerine
Sour orange
Key lime
Grapefruit
F, P

همسان در هر ستون با آزمون  Tukey's testو در هر سطر با آزمون  t-testدر سطح احتمال آماری  5درصد اختالف معنیداری ندارند.
* Means with same letters in each column are not significantly different using Tukey's test and in each row using t-test.
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جدول  .3میانگین ( ±خطای معیار) تعداد حشرات در مراحل زیستی مینوز مرکبات روی گونههای مختلف مرکبات (پرتقال،
لیموشیرین ،نارنگی ،نارنج ،لیموترش و گریپفروت)
Table 3. Means (±SE) of numbers of different life stages of Phyllocnistis citrella on different citrus species (orange,
)sweet lemon, tangerine, sour orange, key lime, and grapefruit
Adult
9.25±0.47 a
3.50±0.28 c
6.50±0.64 b
8.00±0.91 ab
7.75±0.47 ab
7.50±0.64 ab
10.50, 0.000

)The number of different life stages (Days
Larvae
Pupa
10.25±0.75 a
9.75±0.47 a
4.00±0.40 c
3.50±0.28 c
6.75±0.62 b
6.50±0.64 b
8.50±0.64 ab
8.25±0.75 ab
8.25±0.62 ab
8.00±0.40 ab
ab
8.25±0.47
8.00±0.57 ab
12.36, 0.000
15.37, 0.000

Egg
10.75±0.85 a
4.25±0.95 c
7.0±0.81 b
8.75±0.75 bc
8.50±0.64 ab
9.75±0.85 ab
9.48, 0.000

Citrus species
Orange
Sweet lemon
Tangerine
Sour orange
Key lime
Grapefruit
F, P

* میانگینها با حرفهای همسان در هر ستون با آزمون  Tukey's testدر سطح احتمال آماری  5درصد اختالف معنیداری ندارند.
* Means with same letter in each column are not significantly different at 5% level of probability by using Tukey's test.

جدول  .4میانگین ( ±خطای معیار) آلودگی سطح برگ گونههای مرکبات (پرتقال ،لیموشیرین ،نارنگی ،نارنج ،لیموترش و
گریپفروت) به مینوز برگ مرکبات Phyllocnistis citrella
Table 4. The mean (±SE) of leaf surface contamination on different species of citrus species (Orange, Sweet lemon,
Tangerine, Sour orange, Key lime and Grapefruit) by Phyllocnistis citrella
Orange
0.05 a±0.82

Sweet lemon
0.05 c±0.35

Leaf surface contamination
Sour orange
Tangerine
0.06 bc±0.45
0.06 ab±0.69

Key lime
0.07 abc±0.61

Grapefruit
0.06 bc±0.45

F5,54, P
7.97, 0.000

* میانگینها با حرفهای همسان در ردیف با آزمون  Tukey's testدر سطح احتمال آماری  5درصد اختالف معنیداری ندارند.
* Means with same letter in each column are not significantly different at 5% level of probability by using Tukey's test.

نتایج تجزیهوتحلیل دادههای حاصل از میانگین
آلودگی سطح برگ در گونههای متفاوت مرکبات نشان
داد ،گونۀ پرتقال با میانگین ( )0/82±0/05درصد
بیشترین سطح آلودگی نسبت به دیگر گونهها را
داشته است .نارنگی با میانگین ( )0/69±0/06درصد و
لیموترش با میانگین ( )0/61±0/07درصد تفاوت
معنیداری با پرتقال نشان ندادند .درصورتیکه ،گونۀ
لیموشیرین با میانگین ( )0/35±0/05درصد کمترین
میانگین سطح آلودگی برگ را داشت.
بحث
نتایج این تحقیق بیانگر وجود اختالف معنیداری در
ویژگیهای مورد بررسی بین گونههای مرکبات مورد
ارزیابی بود که نشان میدهد ،ترجیح مینوز برگ
مرکبات در حمله به گونههای مختلف مرکبات متفاوت
است .الروهای آفت قادر به ترک برگ و ورود به برگ
دیگر نیستند ()Beattie, 2004؛ لذا انتخاب نهایی
میزبان تنها به تخمگذاری حشرة ماده بستگی دارد.
تراکم جمعیت یک آفت روی گیاهان میزبان مختلف
میتواند معیاری از مقاومت یا حساسیت گیاه میزبان

باشد ( .)Price, 1997همچنین بنابر نظریۀ
 )1981( Batraتراکم الرو و میزان آلودگی سطحی
ارزیابی بهینهای برای میزان خسارت است .در این
بررسی که به روش انتخاب آزاد در شرایط صحرایی
انجام شد ،تفاوتهای زیادی در سطوح تغذیهای و
تخمگذاری مادههای بالغ روی گونههای مرکبات
مشاهده شد .بهطوریکه تراکم مراحل مختلف زیستی
آفت در واحد سطح برگ در گونۀ پرتقال بیش از دیگر
گونهها بود )1951( Latif & Yunus .در بررسیهای
خود نتیجه گرفتند ،ترجیح کم این آفت به نارنگی
ماندارین (رقم چینی) ممکن است به دلیل رشد
رویشی کم این درختان باشد که درنتیجه
میکروکلیمای کانوپی (خرداقلیم تاج پوشش) این
درختان برای مینوز در مقایسه با درختان پرتقال
مناسب نیست .نتایج بررسیهای Kalaitzaki et al.
( )2011نشان داد ،تعداد مینوز در پرتقال بهطور
معنیداری بیشتر از نارنگی ماندارین بوده است.
بهاحتمال اینگونه یک میزبان جلبکننده برای
حشرات مادة بالغ به شمار میآید .درصورتیکه،
کمترین میانگین تعداد مراحل زیستی آفت در گونۀ
& Sandhu
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لیموشیرین مشاهده شد .همچنین برگهای اینگونه
ترکیباتی دارند که سبب میشود لیموشیرین نسبت به
دیگر گونهها کمتر مورد انتخاب این آفت قرار گیرد.
دالیل رفتاری حشره ،ساختمان برگ یا بعضی از
ترکیبات گیاهی ممکن است در ایجاد این اختالف
نقش داشته باشد ( .)Smith, 2005گونۀ میزبان نیز
تأثیری زیادی روی بیولوژی (زیستشناسی) آفت
مانند طول دورة زندگی و پارامتر (فراسنجه)های
زیستی آن دارد ) )2007( Xiao et al. .(Seraj, 2013با
بررسی مقاومت  349پایۀ مرکبات در شرایط
آزمایشگاهی نسبت به مینوز برگ مرکبات ،به این
نتیجه رسیدند که حساسیت گستردهای نسبت به این
آفت در بین مرکبات وجود دارد و تنها  0/9درصد از
درختان شاهد در طی فصل رشد از حملۀ زودهنگام
آفت در امان ماندند )2012( Shafaee .در بررسی
میزان حساسیت رقمهای رایج استان مازندران (پرتقال
تامسون ناول ،پرتقال سانگین ،نارنگی انشو ،نارنگی
کلمانتین و نارنج) نسبت به این آفت در پنج تیمار
نشان داد ،بین رقمهای مختلف تفاوت معنیدار وجود
نداشته و همۀ رقمها حساسیت یکسانی به مینوز برگ
مرکبات نشان دادند که نتایج این پژوهش با نتایج
نامبرده مغایرت دارد .در نتایج حاصل از این بررسی با
تغذیه الرو آفت از گونههای مختلف مرکبات سطوح
متفاوتی از میزان خسارت و حساسیت در گونههای
مختلف مرکبات مشاهده شد.
سنین الروی تغذیهکننده از گونۀ پرتقال بیشترین
طول دورة الروی را داشتند که به همین نسبت
بیشترین میزان تغذیه از سبزینۀ برگ ،مربوط به
اینگونه است .در شرایط آب و هوایی باغ مورد بررسی،
با وجود یکسان بودن شرایط آبیاری و تغذیۀ درختان،
نارنج و لیموترش و پس از آن گونههای نارنگی پرل،
لیموشیرین ،پرتقال در هفتۀ دوم اسفند و در آخر
همراه با گرم شدن هوا گریپفروت آغاز به جوانهزنی
کردند .درواقع در گونۀ گریپفروت نسبت به دیگر
گونهها جوانههای برگ دیرتر ظاهر شد .لذا دیرتر آلوده
شدن اینگونه نسبت به دیگر گونههای مورد آزمایش
در این بررسی میتواند به این دلیل باشد .هنگامیکه
جوانههای تازه در محیط باغ وجود ندارد؛ اینگونه آغاز

به جوانهزنی کرده و سبب جلب حشرات مادة بالغ
جهت تخمگذاری میشوند .درواقع گونۀ گریپفروت
نوعی مقاومت دروغین (فرار زمانی) نسبت به آفت دارد
(.)Seraj, 2013
برخی محققان در نتایج بررسیهای خود تأکید
کردهاند ،حساسیت متفاوت گونههای مرکبات به این
آفت ،وابستگی زیادی به الگوی رویشی درخت دارد
( .)Jacas et al., 1997; Knapp et al., 1995بنابر نتایج
تحقیقاتی که توسط  )1996( Stansly et al.در فلوریدا
روی گریپفروت صورت گرفت ،آلودگی برگهای جدید
در فصل بهار  25درصد ،در تابستان  33درصد و در پاییز
به  35درصد در سال افزایش یافت .باگذشت زمان از
فصل جوانهزنی مرکبات (اواخر اسفند تا اوایل بهار) به
علت محدود بودن تعداد برگهای تازه در باغ ،حشرات
بالغ بیشترین تعداد تخم را در هر برگ قرار میدهند که
پس از گذشت مدتزمان کوتاهی الروهای در حال تغذیه
از برگ با کمبود فضا و مواد غذایی روبهرو میشوند و در
این رقابت تنها تعداد محدودی از الروها به مرحلۀ
شفیرگی میرسند.
در آغاز فصل جوانهزنی مرکبات ،گونۀ لیموترش و
در انتهای این دوره گونۀ گریپفروت بیشترین طول
دورة شفیرگی نسبت به دیگر گونهها را داشت.
بررسیهای درصد آلودگی سطح برگها به مینوز
توسط هر الرو نشان داد ،برگهای گونۀ پرتقال
بیشترین سطح آلودگی را دارد و پس از آن به ترتیب
گونۀ نارنگی پرل ،نارنج ،گریپفروت ،لیموترش و
لیموشیرین در درجۀ بعدی اهمیت قرار دارندSeraj .
) (1999در نتایج بررسی خود بیان کرد ،بر اساس
تعداد الرو در برگ و همچنین درصد آلودگی سطحی
برگ به الرو مینوز برگ مرکبات ،گونههای لیمو آب،
پرتقال والنسیا و سیاورز و نارنگی کینو نسبت به دیگر
گونهها ،آلودگی بیشتری به آفت نشان دادند و
گریپفروت کمترین آلودگی را داشت.
باید توجه داشت که تولید جوانههای جدید ،سن
جوانهها ،تعداد برگهای هر سرشاخه و وضعیت
سالمت و تغذیۀ درخت نقش بسیار مهمی در جبران
خسارت آفت ایفا میکند .آسیبپذیری کم در برخی
گونهها احتماالً ناشی از ترمیم شاخهها و جایگزین
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بوده و بیشترین خسارت را از حمله مینوز برگ
مرکبات متحمل میشود؛ همچنین مرکباتی مانند
گریپفروت و لیموشیرین که نسبت به این آفت
خسارت کمتری را متحمل میشوند میتواند سهم
.زیادی در کنترل مینوز برگ مرکبات داشته باشد
سپاسگزاری
از مسئوالن دانشگاه شهید چمران اهواز بهدلیل
. تشکر و قدردانی میگردد،حمایت از این پژوهش

کردن شاخههای سالم بهجای شاخههای آلوده با سطح
.(Seraj, 1999) کم فتوسنتزی (نورساختی) هستند
نتیجهگیری کلی

گونۀ گیاه میزبان میتواند با تأثیر بر طول دورة حیات
و تعداد مراحل مختلف زیستی و همچنین رفتار آفت
نقش مهمی در میزان خسارت و حساسیت گیاه نشان
 با توجه به این بررسی میتوان نتیجه گرفت.دهند
گونۀ پرتقال نسبت به خسارت آفت بیشتر حساس
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