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زمینی دشت در مزارع سیب Cicadellidaeهای زنجرک خانواده گونهشناسایی : عناوان

 زمینیاردبیل و بررسی نشوونمای گونه غالب روی چهار رقم سیب

 سید علي اصغر فتحي مجری طرح

 زادهعلي گليو  ؛ هوشنگ رفیعي دستجردیقديرنوری قنبالني طرح انهمکار

 پزشکيگروه گیاه دانشکده كشاورزی دانشگاه محقق اردبیلي

 ، زنجركزمینيسیب رقم، نشوونما، گونه غالبشناسايي،  ،Cicadellidae خانواده: هاكلید واژه
 چکیده 

 Empoasca decipiensزمیني دشت اردبیل به نام در مزارع سیب Cicadellidaeگونه از خانواده  دو

Paoli و Neoaliturus sp.   .گونه فراواني شناسايي شدE. decipiens  در مقايسه با گونهNeoaliturus 

sp.   بود.  بیشتر 1388و  1378طي سال 

به همین خاطر، وجود دارد.  آفاتبرای كنترل جمعیت های مقاوم مندی بیشتری برای استفاده از رقمعالقه

به  مقاومت چهار رقم به طور عمومي كشت شده شامل ديامانت، آگريا، كاسموس و امیدبخش )ساواالن( نسبت

E. decipiens گراد، درجه سانتي 24±1دمای های چرخه زندگي اين زنجرك در گلخانه در با مطالعه ويژگي

مقايسه شد. طول دوره  ساعت تاريکي 8ساعت روشنايي و  16درصد و دوره نوری  50±5رطوبت نسبي 

ر رقم مورد مطالعه اختالف و نیز طول دوره نشوونمای الرو سن اول، دوم و سوم در بین چهانشوونمای جنیني، 

 .Eداری نداشتند. طول دوره نشوونمای الرو سن چهارم و پنجم و نیز طول دوره چرخه زيستي ماده و نر معني

decipiens :در بین چهار رقم مورد مطالعه به ترتیب زير كاهش داشتند 

 آگريا   >امیدبخش  >كاسموس  >ديامانت   
روی ديامانت و كاسموس در مقايسه با رقم امیدبخش و  E. decipiensك ماني مرحله الروی زنجردرصد زنده

-زمیني اختالف معنيروی چهار رقم سیب E. decipiensداری كمتر بود. نسبت جنسي آگريا به طور معني

ماني الروی، ای با درصد زندههای ساده و غدهداری نداشت. در اين تحقیق همبستگي بااليي بین تراكم تريکوم

اين نتايج  مشاهده گرديد. E. decipiensهای ل دوره نشوونمای الروی، طول دوره چرخه زيستي نر و مادهطو

های مورد مطالعه، ديامانت و كاسموس مقاوم به خسارت زنجرك و امیدبخش نشان داد كه در بین رقم

مقايسه با تراكم ای در های غدهمتحمل بود. همچنین نتايج اين مطالعه نشان داد كه تراكم تريکوم

های ساده باعث اختالل و بازدارندگي تغذيه بیشتر حشرات كامل و الروهای زنجرك شد. اين تريکوم

 زمیني مفید باشد.در مزارع سیب E. decipiensهای مديريت تلفیقي تواند در برنامهنتايج مي
 

 

 

 

 



 

 
 فصل اول :

 

 مقدمه
  مقدمه

تغذيه روی گیاهان زراعي و غیرزراعي  Cicadellidaeمتعلق به خانواده  زنجركهای گونه

                        (.1997؛ شمیت  و راپ، 1990 ؛ نیلسون،1971د )گونتارت، نكنمي

ای  تحت شرايط مزرعه Cicadellidaeخانواده لق به عهای متگونهبرخي از پارامترهای زيستي 

حبیب و ؛ 1386ناصری و همکاران، ای روی گیاهان مختلف مطالعه شده است )انهگلخ و

اين مطالعات نشان (. 2005؛ مديراس و همکاران، 1994ن، ؛ رادكلیف و جانسو1972همکاران، 

های متعلق به های گیاهان میزبان در پارامترهای چرخه زيستي گونهتريکومتراكم دادند كه 

تاثیر مهمي دارند. همچنین روپاچ و همکاران Empoasca (Hem.: Cicadellidae )جنس 

نقش  هازنجركپارامترهای چرخه زيستي در گزارش كردند كه دما و گیاه میزبان  (2002)

   اساسي را دارند. 



 

های آبي برای تولید هکتار از زمین 25000بیش از  (در شمال غربي ايران)واقع در دشت اردبیل 

زمیني كشور ايران در درصد از تولید سالیانه سیب 20شوند و بیش از زمیني استفاده ميسیب

با جمعیت  Cicadellidaeهای خانواده های زنجركبرخي از گونهشود. اين منطقه تولید مي

ها پتانسیل بروز مقاومت به زنجركشوند. زمیني دشت اردبیل مشاهده ميباال در مزارع سیب

تواند در های مديريت در كاهش مصرف سموم شیمیايي ميكارها را دارند. راهكشحشره

 ه(. امروزه عالق2005ها مفید باشد )كارلز، ها در زنجرككشجلوگیری از بروز مقاومت به حشره

وجود  هاخصوص زنجركجمعیت آفات بههای مقاوم برای كنترل ای به استفاده از رقمفزاينده

های گونه شناسايي با هدف )الف( اين مطالعه (.2005 و 2004يراس و همکاران، دارد )مد

، )ب( تعیین گونه غالب زمیني دشت اردبیلدر مزارع سیب Cicadellidaeزنجرك خانواده 

مقايسه با  گونه غالب زنجرك زمیني نسبت بهمقاومت چهار رقم سیبزنجرك و )ج( ارزيابي 

نیني، طول دوره نشوونمای چرخه زيستي اين آفت از جمله طول دوره نشوونمای ج هایويژگي

 آنهاطول عمر  نیز ونر و ماده حشرات كامل  چرخه زيستيالروی، درصد بقای الروی، طول دوره 

 ارزيابي شدند. ایهای گلخانهطي آزمايش

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 بررسی منابع -1

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 بررسی منابع -1

 زمینی در منطقهاهمیت کشت سیب -1-1

ي به عنوان يکي از منابع مهم تامین مواد غذايي مطرح بوده و از طرفي كشت زمینمحصول سیب

زمیني، و تولید آن نیاز به اطالعات و آگاهي كافي دارد كه بايد مورد توجه خاص قرار گیرد. سیب

Solanum tuberosum L. يکي از محصوالت غذايي مهم دنیا است و ظاهرا از سلسله  ،

سال قبل به اسپانیا  450نوبي منشا گرفته است. اين محصول حدود های آند در آمريکای جكوه

آورده شد و از آنجا به ايتالیا و ساير نقاط اروپای مركزی انتشار يافت و به تدريج به صورت يك 

  خصوص در آلمان، روسیه و ايرلند درآمد.محصول غذايي اصلي در اروپا و به

)آمارنامه كشاورزی سال باشد شت اردبیل ميترين محصول كاشته شده در دمیني مهمزسیب

دشت ايي و درآمدزايي در زاشتغالزمیني از لحاظ بیس هایگكاشت ه اهمیت ببا توجه . (1386

و بررسي مقاومت  اين محصول روی Cicadellidaeزنجرك خانواده های شناسايي گونه ،دبیلار

ب و موثر سانل مرتهای كننامهبر طراحي رد دناوتمياين آفات زمیني نسبت به های سیبرقم

 .داشبد ینطقه مفم درزمیني زای سیبهای خسارتزنجرك



 

 

  در رده بندی Cicadellidaeهای خانواده جایگاه زنجرک -1-2

رده زير ، 2شش پايانرده ، 1شاخه بندپايانبه  متعلق Cicadellidaeهای خانواده زنجرك

و  7، زير راسته اوكونورينکا6استه جورباالنر، 5بخش نوباالنزير  ،4بخش حشرات بالدار، 3حشرات

 .(2005)ديتريچ،  مي باشد Cicadomorphaباالخانواده 

 

 شناسی های ریختگیژوی -1-3

های آمیزیهای مختلف و با رنگبه رنگ Cicadellidaeهای خانواده جركزنكامل  اتحشر

اين متر متغیر است؛ میلي 5تا  2شوند. طول بدن در اين حشرات بین مختلف مشاهده مي

های جلويي و بندی دارند؛ شاخك آنها خیلي كوتاه و شبیه مو مي باشد؛ بال 3حشرات پنجه 

ها ها به طور معمول در اين خانواده غشايي بوده ولي در برخي گونهاند. بالعقبي خوب رشد كرده

 ؛شم ساده هستندچ دو عدددارای اين خانواده های های جلويي شبیه بالپوش است؛ گونهبال

 هستند؛قبي عيا چند رديف از خارهای ريز روی ساق پاهای  يك دارایاعضای اين خانواده 

-ها ديده ميدر آن ای دارند و غالبا دو شکلي جنسيبدن كوچك و كشیدههای اين خانواده گونه

باشد، مي ند و انتهای شکم آنها منتهي به تخمريزتهس ها بال كوتاهبه اين ترتیب كه ماده ؛شود

و انتهای شکم  نرها رشد كامل دارند كه از انتهای شکم بیرون زده استها در در صورتیکه بال

شناسي های ريختهای اين خانواده از ويژگيدر تشخیص گونهباشد؛ آنها منتهي به تخمريز نمي

 خانوادهاين های گونه(. 1-1شود )شکل حشرات كامل و نیز شکل اندام تناسلي نر استفاده مي

ز نظر انتقال ها ااين خانواده در بین زنجرهزنند. زراعي و باغي خسارت ميروی گیاهان 

                                                 

1  - Arthropoda         -2  Hexapoda             -3  Insecta                   -4  Pterygota                                                     

-5  Neoptera              -6  Homoptera          -7  Auchenorrhyncha         



 

 . (2005ديتريچ، ؛ 1964بینکو، -بي) های گیاهي در درجه اول اهمیت قرار دارندپاتوژن

  



 

ی شکم نر ( انتهاDو  C( سر از ديد جلويي، )B( سطح پشتي، )Aشناسي زنجرك: )های ريختويژگي -1-1شکل 

Deltocephalinae ( ،از ديد پهلويي و شکميE كپسول اندام تناسلي نر در )Typhlocybinae( ،F انتهای شکم ماده از ديد )

 (. 2005)اقتباس از ديتريچ،  (vl= valvula, vlf= valvifer, s= sternite, t=tergiteپهلويي )

 

برخی از های زیستی یویژگتاثیر برخی از عوامل زیستی و غیر زیستی در  -1-4

  زنجرکهای گونه

های مختلف به صورت حشره كامل در پناهگاه Cicadellidaeخانواده های زنجرك اغلب گونه

 Empoasca( گزارش كرد كه گونه 1370پروين )كنند. برای مثال گذراني ميزمستان

decipiens Paoli ادی دارد. اين با تراكم جمعیت باال در مزارع كنجد ورامین اهمیت اقتص

های خشك كنجد و يا ساير گیاهان زراعي زنجرك زمستان را به صورت حشره كامل در زير برگ

ماه پس از گرم شدن هوا كند. از اواخر اسفندماه و اوايل فروردينهای هرز سپری ميو علف

هرز های كند. چرخه زندگي نسل اول اين آفت به طور عمده روی علففعالیت خود را شروع مي

و گاهي روی گیاهان زراعي موجود در منطقه مانند آفتابگردان سپری تره، درمنه مانند سلمه

د. نزننسل دوم و سوم اين زنجرك در مزارع كنجد خسارت ميحشرات كامل و الروهای شود. مي

زمیني مهاجرت مي اين زنجرك پس از برداشت كنجد روی ساير گیاهان زراعي مثل پنبه و سیب

( و بر اساس GIS(، با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیايي )2005یدامو و همکاران )سكند. 

 ،Empoasca fabae (Harris) زمیني،دمای حداقل زمستاني الزم برای بقای زنجرك سیب

زمیني را در اياالت متحده آمريکا تعیین كردند. آنها گذران زنجرك سیبهای زمستانمحدوده

های الزم برای خروج حشرات های روزانه تعداد روزحرارتاز مجموع درجه همچنین با استفاده 

های الزم برای تکمیل نسل بهاره و افزايش جمعیت و نیز تعداد روز يهای زمستانگاهكامل از پناه

و سپس مهاجرت آنها به ساير مزارع را تعیین  يهای زمستانزمیني در پناهگاهسیبزنجرك 

 كردند. 



 

وهوايي ورامین و با توجه به در شرايط آب E. decipiensگزارش كرد كه گونه  (1370پروين )

دما و رطوبت محیط چهار نسل در سال دارد. طول دوره يك نسل اين زنجرك در مزارع كنجد 

 و (1345خیری )روز گزارش شده است.  46تا  40روز و در تابستان  65تا  54ورامین در بهار 

تعداد نسل آن را روی  E. decipiensزنجرك ژی وبا بررسي بیول( 1347) خیری و علیمرادی

روز در بهار  50چغندرقند در كرج چهار نسل و دوره نشوونمای يك نسل كامل را در حدود 

 .Eبا مطالعه تغییرات فصلي زنجرك  (1365سیداالسالمي و همکاران ). ندگزارش كرد

decipiens ج جمعیت حشره كامل را يکي در اوايل زمیني استان اصفهان دو اودر مزارع سیب

مردادماه و دومي را در اوايل شهريورماه مشاهده كردند. ايشان وجود دو اوج جمعیت اين زنجرك 

زمیني نسبت زمیني به وجود دو نسل اين زنجرك در طول فصل رشد سیبرا در مزارع سیب

زنجرك را در اين گونه ص ( در عربستان دو اوج جمعیت مشخ2005سوهیباني و الداود ). دادند

 دسامبر گزارش كردند. مزارع يونجه اولي در سپتامبر و دومي در نوامبر و 

بافت برگ گیاهان  ها را در زير اپیدرم و داخلبا تخمريز خود تخم E. decipiensزنجرك ماده 

خص ها قابل رويت نیستند. برای مشتخم به همین دلیل،. (1371)بهداد،  دهدمیزبان قرار مي

توان استفاده كرد. به اين ترتیب كه ها ميآمیزی برگهای تخمگذاری از روش رنگكردن محل

ها را ها از بین برود. سپس برگدرجه جوشانده شده تا كلروفیل برگ 96ها داخل الکل ابتدا برگ

و اسید فوشین قرار داده  +در مخلوطي از فنل كريستال + اسید الكتیك + گلیسرين + آب مقطر 

های قرمز شده به طور مجدد در مخلوط دقیقه جوشانده تا به رنگ قرمز درآيند. برگ 3به مدت 

ساعت آنها را از مخلوط بیرون آورده و با  3تا  2فوق )بدون اسید فوشین( قرار داده و پس از 

های تخمگذاری زنجرك به صورت . در اين مرحله محلدهندميستشو شدرصد  50الکل 

گردد ها ظاهر ميهای اصلي و حاشیه كناری برگباد كرده در امتداد رگبرگ های قرمزلکه

شوند. ها به صورت انفرادی و معموال در امتداد هم گذاشته مي(. تخم1347، و علیمرادی )خیری



 

روز گزارش شده  13تا  11روز و در تابستان  22تا  16طول دوره نشوونمای جنیني در بهار 

 (. 1370 ،است )پروين

های در سطح زيرين برگ .Empoasca sppهای متعلق به جنس ی گونههاالرومحل زندگي 

 .Eگونه  الرویكنند. طول دوره ها تند و سريع حركت ميالروباشد. اين گیاهان میزبان مي

decipiens روز گزارش شده است )پروين  19تا  17روز و در تابستان  25تا  22ار در به

روز و در تابستان به علت  18تا  16ك ماده و نر به طور متوسط در بهار اين (. طول عمر 1370

در اين گونه (. 1370روز گزارش شده است )پروين،  14تا  12گرمي هوا و كاهش رطوبت نسبي 

جمعیت اين  به همین علت،روزهای آفتابي و گرم و با رطوبت نسبي پايین فعالیت بیشتری دارد. 

 يابد.آفت در تابستان افزايش مي

روپاچ  دارد. برای مثال Cicadellidaeهای زنجرك گونهزيستي دما تاثیر زيادی در پارامترهای 

 .E( گزارش كردند كه بیشترين تعداد الروهای ظاهر شده زنجرك 2002و همکاران )

decipiens  گراد مشاهده گرديد. همچنین ايشان گزارش كردند كه درجه سانتي 24در دمای

درجه سانتي  15ادی در طول دوره الروی دارد. طوريکه طول دوره الروی در دمای دما تاثیر زي

درجه سانتیگراد بود. كوتاه ترين طول  28گراد سه برابر طوالني تر از آن در دماهای باالتر از 

با مطالعه بیولوژی اين  (1375سرداربنده )گراد ثبت شد. درجه سانتي 30دوره الروی در دمای 

زنجرك روی سويا در شرايط گلخانه و مزرعه گزارش كرد كه طول دوره الرو سن اول و پنجم در 

 26و  23گراد بیشترين مقدار بود. آنها همچنین ذكر كردند كه در دمای درجه سانتي 18دمای 

هافمن و همکاران . گراد طول دوره نشوونمای الرو سن سوم كمترين مقدار را داشتدرجه سانتي

 .Eهای روزانه برای نشوونمای تخم زنجركحرارت ( گزارش كردند كه مجموع درجه1990)

fabae   روی گیاهان يونجه با تنش آبي متوسط 3/134روی گیاهان يونجه بدون تنش آبي ،

 (2005سوهیباني و الداود ) باشد.مي 3/165و روی گیاهان يونجه با تنش آبي شديد  152



 

  و دما همبستگي مثبت وجود دارد. E. decipiensش كردند كه بین فراواني زنجرك گزار

  

 گیاهان میزبان و خسارت  -1-5

-تغذيه مي انگیاهمختلف های گونهفاژ بوده و از پلي Cicadellidaeخانواده زنجرك های گونه

غندرقند، پنبه، چاز گیاهان  E. decipiensكنند. برای مثال گزارش شده است كه گونه 

؛ 1347كند )خیری و علیمرادی، زمیني، آفتابگردان، يونجه، كنجد و غیره تغذيه ميسیب

 E. decipiensگونه  (.1375؛ سرداربنده، 1371؛ بهداد، 1370؛ پروين، 1365االسالمي، سید

( به عنوان آفت مهم چغندرقند گزارش شده است. همچنین 1347توسط خیری و علیمرادی )

 زمیني گزارش كرد. ( اين زنجرك را به عنوان آفت مهم چغندرقند و سیب1346)برخورداری 

های مختلف گیاهي متفاوت است؛ روی گونه Cicadellidaeخانواده زنجرك های خسارت گونه

شناسي و بیوشیمیايي مختلف در تغذيه و چراكه گیاهان میزبان مختلف با داشتن ويژگي ريخت

های گزارش كردند كه در برگ (1986و تینجي )ند. برای مثال او ها تاثیر دارباروری زنجرك

ای ، دو نوع كرك غدهSolanum berthaulti Hawkesزمیني وحشي به نام، سیب گونه

تا  120ها وجود دارد كه از نظر دفاع علیه حشرات مکنده اهمیت دارند. در نوع اول طول كرك

ها به طور ها روی برگباشد. ترشحات اين كركمیکرون مي 70تا  50میکرون و قطر آنها  210

چسبد به طوريکه هر گونه به آن ميحشرات ها و قطعات دهان مريزه شده و پنجهسريع پلي

 950تا  600ها شود. در نوع دوم، طول كركسلب مي حشرهای و حركت از فعالیت تغذيه

در میکرون  45ي به قطر باشند كه تشکیل قطراتمیکرون و دارای ترشحات مايع غلیظي مي

اين ترشحات از نظر شیمیايي يك نوع گلوكز استر بوده و در گروه اسید  .دهندميانتهای كرك را 



 

را محدود نموده و به عنوان عامل  حشراتكربوكسیلیك قرار گرفته كه نشوونما و تولیدمثل 

های مولد انتقال ژنآنها پیشنهاد كردند كه . كندحشرات مکنده عمل ميمقاومت گیاه نسبت به 

گیری بین آنها موجب اختالل در زمیني و همچنین دورگهای تجاری سیببه رقمها كركاين 

های انجام يافته توسط بررسي حشرات مکنده خواهد شد.ای و تولیدمثل های تغذيهفعالیت

 (1986و تینجي ) اوزمیني و همچنین های مختلف سیبرقم ( روی1994) جانسونرادكلیف و 

كه  گزارش كرد Solanum berthaultiروی گونه مقاوم شته سبز هلو با مطالعه بیولوژی 

شته حشرات مکنده نظیر ماني، نشوونما و تولیدمثل زنده درصدآنها در  نوعها و تريکوم تراكم

 د. نای دارسبز هلو اثر متفاوت و قابل مالحظه

ترجیح میزباني حشرات كامل زنجرك  ( گزارش كردند كه در2004اپلتون و همکاران )بولس

ها گهای مختلف لوبیا، رنگ برگ در مقايسه با مواد فرار مترشحه از برزمیني نسبت به رقمسیب

ها و حشرات كامل زنجرك ( گزارش كردند كه بقای الرو2005موثرتر است. مديراس و همکاران )

به  S. tuberosumمیني زو شش رقم سیب Solanum berthaultiiزمیني روی گونه سیب

ها و بقای الرودرصد  8ایهای غدهبستگي دارد و با افزايش تراكم تريکومنوع و تراكم تريکوم 

( نیز 1992يابد. همچنین فلندر و همکاران )كاهش ميزنجرك تخمگذاری نیز حشرات كامل و 

میني به زنجرك های سیبای را از عوامل موثر در مقاومت رقمهای غدهتراكم كرك و تريکوم

( نیز 2004( و امن و همکاران )2002زمیني و سوسك كلرادو ذكر كردند. رنجر و هاور )سیب

( گزارش كردند كه 1978های يونجه گزارش كردند. پیلمر و تینجي )نتیجه مشابه را روی رقم

های کومهای لوبیای دارای تراكم بیشتر تريزمیني روی رقمهای زنجرك سیبدرصد تلفات الرو

                                                 
8 - Glandular Trichomes 



 

های دارای تراكم كمتر تريکوم قالبي بیشتر است. ني و همکاران در مقايسه با رقم 9قالبي شکل

كردن سطح  های دارای تراكم باالی كرك و تريکوم با فراهم( گزارش كردند كه رقم1997)

زمیني در تغذيه و تخمگذاری اين آفت ايجاد اختالل ناهموارتر برای استقرار زنجرك سیب

های ( گزارش كردند كه به دلیل مطلوبیت كمتر علف2004و  1984كنند. المپ و همکاران )مي

های زمیني در مقايسه با گیاه يونجه، اين علفهرز داخل مزارع يونجه نسبت به زنجرك سیب

زمیني موثر باشند. نیلسون و همکاران توانند در افزايش جمعیت زنجرك در مزارع سیبهرز نمي

زمیني و مرحله رشدی گیاه يونجه را از عوامل موثر در حله نشوونمای زنجرك سیب( مر1999)

 زمیني روی گیاه يونجه ذكر كردند.آورد سطح زيان اقتصادی زنجرك سیببر

 E. decipiensهای زيستي زنجرك گيژبا مقايسه برخي از وي( 1386)ناصری و همکاران 

، .Vigna sinensis Lبودن لوبیا چشم بلبلي ،  روی چهار گونه لوبیا گزارش كردند كه مناسب

 ، .P. lunatus Lبه خاطر نرمي بافت برگ و عدم وجود تريکوم و مناسب نبودن لوبیا سفید ، 

، .Phaseolus vulgaris Lلوبیا چیتي، به خصوص ، و .P. calcaratus Roxbلوبیا قرمز ، 

  باشد. مانند ميهای متراكم قالببه دلیل وجود تريکوم

های با حق انتخاب حشرات كامل ( گزارش كردند كه طي آزمايش2002روپاچ و همکاران )

تر تر خیار را در مقايسه با گیاهان جوانداری گیاهان مسنطور معنيبه E. decipiensزنجرك 

تر از خیار و دهند. همچنین ايشان طول دوره نشوونمای اين آفت را روی لوبیا كوتاهترجیح مي

آنها  فرنگي گزارش كردند.تر از گوجهتر از فلفل شیرين و روی فلفل شیرين كوتاهار كوتاهروی خی

های اين ای در سطح برگهای ساده و غدهدلیل احتمالي اين اختالفات را به وجود تريکوم

                                                 
9 - Trichomes Hooked 



 

های ( نیز طول دوره الروی اين آفت را روی برگ1972گیاهان نسبت دادند. حبیب و همکاران )

 تر گزارش كردند. های لوبیا طوالنيگي در مقايسه با برگفرنگوجه

 ( چندين گونه1962و متکلف و فلینت )(، 1971دالنگ )(، 1365سیداالسالمي و همکاران )

زمیني و ساير گیاهان گزارش سیبدر گیاه  10زنجرك را به عنوان عوامل ايجاد سوختگي در برگ

 كردند. 

در جمعیت  E. decipiensچهارمحال بختیاری گونه  زمیني استان اصفهان ودر مزارع سیب

 .(1365سیداالسالمي و همکاران، ) شودميزمیني عاليم سوختگي برگ سیبباعث بروز زياد 

زمیني شوند. ها عوامل ديگری نیز ممکن است سبب سوختگي شاخ و برگ سیبعالوه بر زنجرك

ريج دكند كه به ته تولید ميهای نکرزهای آلوده لکهروی برگ PVYOبرای مثال ويروس 

(. 2005سوهیباني و الداود، گردد )های میاني بوته ميتوسعه يافته و سبب خشك شدن برگ

گردد. كه زمیني ميهای مسن سیبكمبود پتاس نیز ابتدا سبب برنزه شدن و سوخته شدن برگ

یداالسالمي و نقل از سزمیني همراه باشد )های جوان سیبممکن است با سوختگي حاشیه برگ

نیز از عوامل   Phytophtora infestansو   Alternaria solani(. قارچ 1365همکاران، 

زمیني هستند كه در شرايط مساعد منجر به سوختگي برگ و های سیببیماريزا روی برگ

(. مطالعات صحرايي 1365 ،سیداالسالمي و همکاراننقل از گردند )زمیني ميهای سیبسرشاخه

 .Eهای داد كه دو گونه زنجرك سبز رنگ به نام ( نشان1365سالمي و همکاران )سیداال

decipiens  وA. vittata شوند كه گونه زمیني استان اصفهان مشاهده ميدر مزارع سیبE. 

decipiens  زمیني و گونه روی سیبA. vittata   به علف هرز در مزارع روی شاهدانه(

                                                 
10 - Phytotaxicity 



 

های آزمايشگاهي گزارش كردند كه در ايشان طي بررسي نچنیفعالیت دارند. همزمیني( سیب

های های زنجرك، پس از گذشت سه روز از آلودگي لکهالروزمیني با های محصور شده سیببوته

های سوخته ها ديده شد و پس از پنج روز با پیشرفت آلودگي، لکهسفید در سطح اكثر برگ

چیدگي در لبه آنها مشاهده شد و پس از يازده روز ها و سوختگي و پیای رنگ در سطح برگقهوه

داد. مطالعات جامع در ها نصف يا تمام برگ عاليم سوختگي را نشان از آلودگي روی بیشتر برگ

نقل از هان میزبان انجام شده است )ادر ايجاد سوختگي روی گی E. fabaeمورد نقش 

چه در  E. decipiensادی زنجرك در مورد نقش اقتصولي  .(1365سیداالسالمي و همکاران، 

خارج و چه در داخل ايران مطالعات محدودی انجام شده است. از اينرو انجام مطالعات بیشتر در 

 باشد. زمینه بیولوژی و مديريت تلفیقي اين زنجرك ضروری مي

برگ پنبه  100در  الرو كامل ياحشره  E. decipiens، 100آستانه زيان اقتصادی زنجرك 

اين . با توجه به نتايج گزارش شده توسط (1377 ،جوان مقدم و نوری) ده استگزارش ش

شناسي از لحاظ ريخت E. decipiensهای حساس و مقاوم پنبه نسبت به زنجرك رقم محققین

استمپ و يانگ ای اختالفي با همديگر نداشتند. از قبیل فورم، رنگ برگ و تراكم تريکوم غده

از عوامل را  مختلف گیاهان زراعيهای موجود در رقمشیمیايي ات اختالفات در تركیب( 1996)

 گزارش كردند.   حشراتدر ترجیح میزباني موثر 

زمیني، ، به خصوص زنجرك سیبCicadellidaeهای برگ های مختلف زنجركگونه

Empoasca fabae (Harris)،  در اياالت متحده  زمینيسیب به گیاهبیشترين خسارت را

و حشرات كامل با  الرویمراحل طي زنجرك اين . (2002 ،نجر و هاورسازد )ررد ميواآمريکا 



 

دهد گیاهي، نرخ فتوسنتز و انتقال شیره پرورده را در گیاه تحت تاثیر قرار مي از شیرهتغذيه 

 .(1999)نیلسون و همکاران 

 

 در ایران Cicadellidaeزنجرک های گونهپراکنش عوامل موثر در  -1-6

زرگترين كشورهای خاورمیانه است. ب ازكیلومتر مربع يکي  1648000ران با مساحت كشور اي

، Persian ،Caspianشامل اقلیم  9های مختلف به كوهتوسط رشته نشرايط آب و هوايي ايرا

Elburzian ،Azerbaidzhanian،Zagrozian  ، Bazmanian ،Suzian  ،Lutian  و

Kavirian اقلیم نیمه استوايي و مرطوب حاشیه درياچه خزر تا شود كه از بندی ميتقسیم

ويژه مقدار و توزيع . شرايط اقلیمي به(1352پارسا، ) یر استغاقلیم كوهستاني نیمه خشك مت

 دهد.گونه آفت موجود در منطقه و تراكم آن را تحت تاثیر قرار ميو پوشش گیاهي  ،فصلي بارش

-وهوای گرم و خشك تنوع گونههای با آبدر اقلیمخانواده به طور معمول اين های زنجرك گونه

  (. 2005، زای و نیز فراواني بیشتری دارند )كارل

   

 هدف این تحقیق -1-7

د نكنتغذيه ميروی گیاهان زراعي و غیرزراعي  Cicadellidaeخانواده  زنجركهای گونه

در شمال غربي (. در دشت اردبیل 1997؛ شمیت  و راپ، 1990؛ نیلسون، 1971)گونتارت، 

شوند و بیش زمیني استفاده ميهای آبي برای تولید سیبهکتار از زمین 25000ايران، بیش از 

برخي از  شود.زمیني كشور ايران در اين منطقه تولید ميدرصد از تولید سالیانه سیب 20از 

باال  با جمعیتدشت اردبیل زمیني سیبدر مزارع  Cicadellidaeخانواده  زنجركهای گونه

كارهای مديريت ها را دارند. راهكشها پتانسیل بروز مقاومت به حشرهزنجرك. شوندمشاهده مي



 

ها در كشتواند در جلوگیری از بروز مقاومت به حشرهدر كاهش مصرف سموم شیمیايي مي

برای  های مقاومای به استفاده از رقم(. امروزه عالقه فزاينده2005ها مفید باشد )كارلز، زنجرك

لذا، اين تحقیق با هدف (. 2005، 2004ها وجود دارد )مديراس و همکاران، كنترل زنجرك

زمیني دشت اردبیل، )ب( در مزارع سیب Cicadellidaeهای زنجرك خانواده شناسايي گونه

به طور عمومي كشت زمیني مقاومت چهار رقم سیبشناسايي گونه غالب زنجرك و )ج( ارزيابي 

      .شد انجامای های گلخانهطي آزمايش گونه غالب زنجرك  نسبت بهشده 
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Abstract 

The two species of Cicadellidae were identified in potato fields of the Ardabil 

region including: Empoasca decipiens Paoli and Neoaliturus sp. The abundance of 

E. decipiens was higher than the abundance of Neoaliturus sp. during 2008 and 

2009.  

There has been an increasing interest in controlling of pests populations using 

resistant cultivars. Therefore, the resistance of four commonly planted cultivars 

including Diamant, Agria, Casmos and Omidbakhsh (Savalan) to E. decipiens was 

compared using some life cycle parameters of this pest in greenhouse at 24±1oC, 

50±5% RH and 16:8h (L:D) photoperiod. Incubation period, development time of 

1st,, 2nd and 3rd instar larvae were not significantly different on the cultivars studied. 

Fourth and 5th instar larvae development time and female and male life span of E. 

decipiens decreased among the cultivars in the order of Diamant > Casmos > 

Omidbakhsh > Agria. The percentage of larval survival of E. decipiens on Diamant 

and Casmos were significantly lower than on Omidbakhsh and Agria. Sex ratio of 

E. decipiens on four cultivars was not significantly different. High correlation 

coefficients were observed between the density of simple and glandular trichomes 

with the percentage of larval survival, larval development time, female and male 

life span of E. decipiens. These results indicated that among the cultivars that were 

investigated, Diamant and Casmos were resistant and Omidbakhsh was tolerant to 

E. decipiens damage. The results of this study also confirmed that the density of 

glandular trichomes may have more affects on the life cycle of E. decipiens than 

the density of simple trichomes by restricting larvae and adult feeding. These 

results are useful in an integrated management program of E. decipiens in potato 

fields.  

 

 


